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Taalcoach Pilot Taalbehoud 

Dankzij steun van de gemeente Den Haag kan Taal aan Zee in 2021 een pilot rondom 
taalbehoud voor volwassen anderstaligen opzetten. Taalleerders die aan hun leerplafond 
zitten blijven in deze pilot de taal toepassen en gebruiken in een voor hen relevante context. 
Dit voorkomt dat deze groep in een isolement terecht komt en vergroot de kansen op 
participatie in de Nederlandse samenleving. Als taalcoach in deze pilot koppelen we je één-
op-één aan een deelnemer en doorloop je samen als koppel een cyclus van 5 of 6 
bijeenkomsten, samen met andere koppels. Tijdens deze (deels groeps)bijeenkomsten 
stimuleer je je deelnemer zijn/haar eigen, persoonlijke taaldoelen te formuleren. Als taalcoach 
help je je je deelnemer vervolgens om deze doelen te behalen. Onder begeleiding werken jullie 
in de praktijk stap voor stap naar behoud en waar mogelijk uitbreiding van de taalvaardigheid 
en de zelfredzaamheid van je deelnemer. In een afsluitende bijeenkomst wordt er samen met 
de andere koppels stilgestaan bij de behaalde taaldoelen. 
 
Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt een goede beheersing van het Nederlands en bent bereid en in staat om je 
taalgebruik aan te passen aan het niveau van je deelnemer (A1-A2 niveau1). 

• Je hebt affiniteit met de doelgroepen van Taal aan Zee en staat open voor andere 
culturen en levensopvattingen. 

• Je communiceert op een open en vriendelijke manier. 

• Je beschikt over digitale basisvaardigheden en vindt het geen probleem om over te 
schakelen op online ontmoetingen als de situatie of maatregelen daar om vragen. 

• Je bent beschikbaar en bereid om voor de groepsbijeenkomsten op vrijdagochtenden 
van 9.30-12.00 uur naar de Wegastraat te komen. Bij een verlenging van de lock down 
zullen de groepsbijeenkomsten online zijn.  

• Je bent in de periode van april 2021 t/m december 2021 beschikbaar.  

• Je bent bereid deel te nemen aan de online Basistraining voor Taalvrijwilligers op 
woensdag 17, 24 en 31 maart, van 18.30-20.30uur.  

• Ervaring met het begeleiden of coachen van mensen in een onderwijs- of werksetting is 
een pré.  
 

Daarnaast vragen wij van onze taalcoaches in de Pilot Taalbehoud dat ze: 

• hun deelnemer op een coachende manier kunnen stimuleren en activeren; 

• bereid en in staat zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van hun deelnemer en 
flexibel, pragmatisch en creatief kunnen inspelen op de behoefte van hun deelnemer; 

• geduldig zijn en fouten maken als iets positiefs zien; 

• zorgvuldig en betrouwbaar zijn, bijvoorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken. 
 

Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden? 

• een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen; 

• ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers; 

• vergoeding van reiskosten op basis van openbaar vervoer. WA- en 
ongevallenverzekering tijdens je vrijwilligerswerk. 

 
Belangstelling?  
Stuur dan je reactie met je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar Fanny 
Winkelman (f.winkelman@taalaanzee.nl). 

 
1 Kijk voor een uitleg van de CEF-niveaus op: https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/ 
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