Een-op-een taalcoaching aan huis
en
Organiseren van activiteiten voor taalleerders
Onder leiding van een klein beroepsteam helpen de vrijwilligers van Taal aan Zee
(taalcoaches, taalmaatjes en taaldocenten) op verschillende manieren anderstalige
inwoners van Den Haag met het leren van de Nederlandse taal.
Een van die manieren zijn individuele taallessen aan huis door taalcoaches.
Deze functie is heel geschikt voor eerstejaars studenten Social Work. Tweedejaars
studenten kunnen deze taak eveneens gebruiken als stageplaats aangevuld met een
aantal andere werkzaamheden in de organisatie.
Wat kun je verwachten?
Als taalcoach thuisles wordt je gekoppeld aan een deelnemer die het Nederlands amper
beheerst. Dit zijn meestal vrouwen. Dit ga je doen:
- Je werkt aan de mondelinge taalvaardigheden (luisteren en spreken) van je
deelnemer; in sommige gevallen is er ook aandacht voor leesvaardigheid.
- Je geeft les aan 2 deelnemers. De tijdsinvestering per deelnemer is 4 uren.
- Je werkt met de methode SpreekTaal.
https://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/
- Er is ruimte voor eigen creatieve inbreng om de lessen nog beter te doen
aansluiten op de behoefte van je deelnemer.
- Je bereidt je lessen thuis zelfstandig voor en geeft de les bij de deelnemer thuis.
De invulling van de stageplaats voor tweedejaarsstagiaires gebeurt in overleg. Naast
bovengenoemde taken, kun je denken aan de volgende aanvullende werkzaamheden:
- het organiseren van activiteiten en uitstapjes voor deelnemers van de taaltrajecten
- het begeleiden van activiteiten en uitstapjes voor deelnemers van de taaltrajecten
- het in kaart brengen van externe activiteiten en initiatieven voor onze doelgroepen
- het voeren van intakegesprekken met deelnemers
- het helpen bij wervingsactiviteiten voor deelnemers en vrijwilligers
- het voeren van gesprekken met de deelnemers
- vrijwilligerspool opzetten voor incidentele klussen

Stagiaire Dewi geeft Nederlandse les aan huis bij Galya
Calandstraat 1, AOC Laakhaghe 5de verdieping • 2521 AD Den Haag • 070-3456005 • info@taalaanzee.nl • taalaanzee.nl

Wat brengt het jou?
- Ervaring in communiceren met mensen die weinig Nederlands spreken
- Contact met andere culturen
- Kennismaken met nieuwe leefsituaties
- Ervaring in organiseren en coördineren (2de jaarsstage)
- Kennismaking met de sociale kaart
- Oefenen van gespreksvaardigheden
- Ervaring in lesdoelen formuleren en daaraan werken met je deelnemer en
bijstellen
- Werken aan competenties zoals geduld, openstaan voor andere culturen,
omgaan met tegenvallers
- Zelfstandig werken
Wat bieden wij jou?
- Basistraining om je voor te bereiden op je werkzaamheden
- Persoonlijke begeleiding door de coördinator
- Intervisie met andere stagiaires
- Verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor onze vrijwilligers
- Reiskostenvergoeding
Heb je interesse?
Wat leuk! Lees hier het verhaal van stagiaire Dewi, bekijk ook onze website
www.taalaanzee.nl of social media en stuur je motivatie en cv naar Inge van der Schoot
i.vanderschoot@taalaanzee.nl.
Voor informatie kun je ook bellen naar 070-3456005.
Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek en we maken verdere afspraken.
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