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Taalcoach taaloefenplekken 
 

Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed deel te kunnen nemen aan 

de samenleving. Taaloefenplekken leveren daaraan een belangrijke bijdrage door taalleerders 

een passende plek te bieden in de buurt (Transvaal en Rustenburg/Oostbroek) om de taal te 

oefenen. Zo kunnen zij de vaardigheden die ze leren tijdens de taallessen ook daadwerkelijk in 

de praktijk brengen.   

De taaloefenplekken kunnen bestaan uit het doen van vrijwilligerswerk, het volgen van een 

cursus of voorlichting. De taalcoach helpt de deelnemer door mee te gaan naar de activiteit, de 

activiteit samen voor te bereiden of na te bespreken. Je bekijkt wat er niet is begrepen, je 

herhaalt instructies en oefent met het ‘vakjargon'.   

Daarnaast heb je ook contact met de begeleider van de desbetreffende activiteit om aan te 

geven of de activiteit eventueel aangepast kan worden aan de mogelijkheden van de 

deelnemer. De voertaal taal tussen de deelnemers en de taalcoach is Nederlands.  
 

Beschikbaarheid  

De functie van taalcoach is een flexibele vrijwilligersfunctie. Je kunt voor wisselende periodes 

aan een deelnemer gekoppeld worden, de begeleiding van één deelnemer kan een aantal 

weken of een aantal maanden zijn. In principe verbindt de taalcoach zich tenminste een half 

jaar aan het project, gemiddeld ongeveer 2 uur per week. Er is ook een flexpool voor 

taalcoaches die minder of flexibeler beschikbaar zijn.  
 

Wat vragen wij van jou?  

 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 hebt affiniteit met de doelgroep anderstaligen en staat open voor andere culturen en 

levensopvattingen;  

 Je hebt een coachende houding en kunt een veilige sfeer scheppen  

 Je kunt je makkelijk aanpassen aan verschillende situaties  

 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.  

 Een basistraining bestaande uit twee modules, bijscholing en intervisie-

bijeenkomsten.  

 Vergoeding van reiskosten op basis van openbaar vervoer en een vergoeding van 

noodzakelijk gemaakte onkosten.  

 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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