
 

Vacature E-coach  

Meedoen begint met taal. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 600.000 migranten een taalvraag hebben. 

Taalcoaching zorgt voor meer taalkennis, zelfvertrouwen en contacten. Landelijk platform Het Begint met 

Taal (HBT) versterkt 161 vrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. Ons doel: 

taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat meer migranten mee kunnen doen.  

Goed getrainde vrijwilligers weten beter hoe zij effectieve taalcoaching kunnen geven. Daarom bieden wij 

vrijwilligers een innovatief e-coachtraject aan. Deelnemers worden 6 weken online getraind om zo hun 

coachingsvaardigheden te verbeteren. Wekelijks maken zij opdrachten waar zij feedback op krijgen van een 

e-coach. Wij zijn op zoek naar enthousiaste e-coaches die de taalvrijwilligers gaan begeleiden.  

 

Wat kun je verwachten? 

● Je coacht taalvrijwilligers in hoe zij hun coachingsvaardigheden kunnen verbeteren en hun 

taalontmoetingen in kunnen vullen; 

● Je geeft taalvrijwilligers wekelijks tips en handvatten die zij direct uitproberen tijdens de 

taalcoaching; 

● Je wordt door een professionele e-coach getraind en begeleid, zodat je weet hoe je aan de slag kunt.  

 

Wie ben jij? Jij: 

● bent professioneel bezig met taal, lesgeven, begeleiding, mentoring of coaching; 

● hebt goede schriftelijke vaardigheden; 

● hebt empathisch vermogen en kunt goed zelfstandig werken; 

● hebt affiniteit met online media/tools; 

● kunt kort en krachtig reageren en op een positieve wijze feedback geven (schriftelijk); 

● bent creatief met het begeleiden van mensen (d.w.z. je kunt mensen goed motiveren op afstand); 

● hebt bij voorkeur ervaring met taalcoaching; 

● bent de komende 6 maanden minimaal 2-3 uur per week beschikbaar. 

 

Wat levert het jou op? 

● Je breidt je coachingsvaardigheden uit met online coaching; 

● Je wordt opgeleid als e-coach en krijgt begeleiding van een professionele e-coach; 

● Interessante coachingsmomenten met taalcoaches; 

● Contacten met andere e-coaches. 

 

Tijdsindicatie 

Als e-coach begeleid je circa 4 vrijwilligers per week. Dit neemt in totaal 2-3 uur per week in beslag voor de 

duur van 6 maanden en is flexibel in te plannen. Daarnaast volg je een training van een dagdeel. De training 

vindt plaats op 27 september van 19 tot 22 uur in Utrecht. 

 

Solliciteer voor 21 augustus! 

Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige vrijwilligersfunctie? Stuur je sollicitatie met curriculum vitae vóór 21 

augustus naar info@hetbegintmettaal.nl. Voor vragen bel naar 030-2422841. 
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