
 
 
Ekklesia Taalgroep Leiden 
 
Vrijwillige coördinator gezocht!  
 

De Ekklesia Taalgroep  is op zoek naar vrijwillige coördinatoren ter aanvulling van haar team (in 
Leiden) 
Als coördinator ben je de schakel tussen de taalcoaches en de deelnemers (anderstalige 
statushouders) en help je mee met het implementeren van nieuwe projecten. Bezit je 
organisatorische vaardigheden en vind je het leuk om met verschillende culturen in aanraking te 
komen? Solliciteer dan snel! 
 
Wie zijn wij?  
De Ekklesia Taalgroep  biedt diverse gratis taalprogramma’s aan statushouders, ter aanvulling van 
formele taalscholing elders. Dit houdt vooral in dat taalvrijwilligers wekelijks met een of meerdere 
anderstaligen samenkomen om op een informele manier Nederlands te oefenen. De komende jaren 
willen wij ons voornamelijk richten op de meer kwetsbare groepen: moeders met jonge kinderen en 
laagopgeleide statushouders. 
 
Wat doe je als coördinator?  

• Intakegesprekken voeren met taalcoaches;  
• Intakegesprekken voeren met deelnemers (anderstaligen);  
• Indelen van deelnemers bij een van de projecten/ conversatiegroepen 

• Koppelen van deelnemers aan taalmaatjes;  
• Monitoren van lopende matches tussen taalcoaches en deelnemers;  
• Evaluatiegesprekken voeren met taalmaatjes en deelnemers;  
• Aanspreekpunt en vraagbaak voor taalmaatjes en deelnemers;  
• Ondersteunen bij voorlichtingsactiviteiten, uitjes,  
• Zorgen voor materiaal 
• Rapporteren en afsluiten van een taaltraject;  
• Contacten onderhouden met andere organisaties;  
• Deelnemen aan het 2-maandelijkse teamoverleg van de coördinatoren 

 

Wie ben jij? Wat kan je? 

• Bij voorkeur heb je al enige ervaring in een begeleidende of coördinerende functie;  
• Goed in staat om de best passende koppels te maken;  
• Je staat open voor andere culturen;  
• Je kan goed samenwerken en vindt dit leuk;  
• Je bent 4 uur per week beschikbaar. 
•  

Wat bieden wij?  
• Een mooie ervaring die veel voldoening geeft;  
• Bijzondere ontmoetingen met mensen uit andere culturen;  
• Zinvol werk met grote maatschappelijke impact;  
• Persoonlijke ontwikkeling o.a. door trainingen van Het Begint met Taal;  

 
Contactinfo  
Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige functie? Neem dan contact op via 
ecclesialanguage@gmail.com 


