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Intaker thuisles 
  
Je voert intakegesprekken met kwetsbare anderstalige vrouwen (en soms een man) die zich hebben 

aangemeld voor Nederlandse les bij hen thuis of in de buurt. Aan de hand van de criteria van Taal 

aan Zee en de sociale kaart beoordeel je in overleg met de coördinator of zij/hij op de wachtlijst 

voor thuisles komt of dat je haar/hem verwijst naar een andere taalcursus. Bij het gesprek gebruik 

je een intakeformulier; je maakt ook verslagen van de gesprekken.  

 

De tijdsinvestering is gemiddeld 4 uur per week voor een periode van ten minste 1 jaar. Dit zijn 

gemiddeld 3 intakegesprekken per week. 

 

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 de deelnemer(s). 

 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 bent bereid deel te nemen aan een basistraining en aan werkoverleg/intervisie. 

 Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist. De VOG wordt door Taal aan Zee digitaal 

aangevraagd en is gratis.  

 

Voor deze functie vragen wij daarnaast het volgende: 

 Je kunt je makkelijk aanpassen aan een onbekende situatie en je hebt respect voor de 

gewoonten van de thuissituatie.  

 Je bent sociaal vaardig en creatief in gespreksvoering. 

 Je bent handig met digitale verslaglegging. 

 Je wilt je verdiepen in de sociale kaart. 

 Je bent mobiel, want je reist door heel Den Haag. 

 Voor deze functie zoeken wij op dit moment vooral vrouwen. 

 

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 en een vergoeding van noodzakelijk 

gemaakte onkosten  

 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). 

 

https://taalaanzee.nl/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog
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