Begeleider excursies
Om Nederlands te leren is het belangrijk om te oefenen in de praktijk. De focus ligt daarbij niet op het
aanleren van nieuwe taal, maar vooral op het gebruiken van bekende taal in gesprekssituaties zoals het
vragen van informatie bij de apotheek, in een winkel, bij een museum of tijdens een voorlichting. De
deelnemers krijgen elke excursie een praktijkopdracht, bijvoorbeeld: ‘zoek uit hoe laat en waar de trein
naar Rotterdam gaat’ of ‘waar is de bibliotheek en wat kan je daar doen?’.
Als Begeleider excursies begeleid je de deelnemers bij deze uitstapjes.
De excursies sluiten aan bij het thema dat behandeld wordt in de les. Je werkt samen met een
taalcoach die deze les geeft. Het is ook mogelijk zelf de les te geven en/of een rol te spelen in de
organisatie van de excursies.
Wat vragen wij van jou?
 Je vindt het leuk om met een groepje anderstaligen op stap te gaan;
 Je stimuleert de deelnemers om de taal in de praktijk te gebruiken en ondersteunt hen hierbij;
 Je hebt affiniteit met de doelgroep anderstaligen en staat open voor andere culturen en
levensopvattingen;
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en je bent in staat je taalgebruik aan te
passen aan het niveau van de deelnemers;
 Je bent zorgvuldig en betrouwbaar, bijvoorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken.
 Je bent empathisch, geduldig en cultuursensitief;
 Je bent tenminste twee keer per maand een dagdeel beschikbaar;
 Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG is verplicht, wordt door Taal aan Zee digitaal
aangevraagd en is gratis.
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;
 een jaarlijkse feestelijke vrijwilligersdag en een presentje.

