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Begeleider excursies Sagènn 
 

Vluchtelingen die in Den Haag komen wonen krijgen taalles bij de taalschool Sagènn. In de 

eerste weken dat ze les volgen maken deze cursisten kennis met de stad Den Haag, krijgen ze 

belangrijke informatie en maken ze wekelijks een excursie. Deze excursie sluit aan bij het 

thema dat die week behandeld wordt in de les, bijvoorbeeld: reizen met het ov of wegwijs raken 

in de stad. Het maken van een aansluitende praktijkopdracht is ook onderdeel van de excursie, 

bijvoorbeeld: ‘zoek uit hoe laat en waar de trein naar Rotterdam gaat’ of ‘waar is de bibliotheek 

en wat kan je daar doen?’. Als taalvrijwilliger ga je tijdens de excursies samen met de 

taaldocent op pad met de cursisten en vervul je een begeleidende rol. 

 

Deze excursies vinden plaats op vrijdag- of donderdagochtend van 9.00-12.00 uur. De grootte 

van een groep is 10 tot 12 personen.   

 

 Wat vragen wij van jou? 

 Je vindt het leuk om te vertellen over de stad Den Haag; 

 Je kan makkelijk gesprekken aanknopen met anderstaligen met uiteenlopende 

taalniveaus; 

 Je hebt affiniteit met vluchtelingen of je bent zelf vluchteling geweest (als je 

zelf Arabisch of Turks spreekt kan dat handig zijn); 

 Je bent per maand drie dagdelen beschikbaar (op donderdag en/of vrijdagochtend); 

 Je bent empathisch, geduldig en cultuursensitief; 

 Je bent zorgvuldig en betrouwbaar, bijvoorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken; 

 Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist. De VOG 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. 

 

Belangstelling?  

Stuur dan je reactie met je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar Fanny Winkelman 

(f.winkelman@taalaanzee.nl).  
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