
BRENG JE COMMUNICATIEVE EN DIDACTISCHE 

VAARDIGHEDEN IN PRAKTIJK! 

 

Vacature: Taalvrijwilliger voor groepstaalles aan anderstaligen 
 

Taakomschrijving: 

Groepstaalles geven aan anderstaligen: (ex-)vluchtelingen, oud- en nieuwkomers in 

een school/activiteitencentrum in Amsterdam Zuid/De Pijp. 

De Nederlandse taallessen worden wekelijks gegeven op maandagavond van 20.00 - 

22.00 uur aan groepen van circa 10 personen. 

De taallessen hebben als doel om de zelfredzaamheid van anderstaligen te vergroten. 

De lessen hebben een vaste opbouw, waarbij verschillende werkvormen aan bod 

komen. Je kunt ook zelf de vorm van je les bepalen en gebruik maken van het 

aanwezige lesmateriaal. In het begin draai je mee met een ervaren lesgever.  
 

Eisen 

Zes maanden of langer beschikbaar zijn, je staat open voor andere culturen en het 

ontwikkelen van je didactische vaardigheden. Voor dit vrijwilligerswerk is 

zelfstandigheid, assertiviteit en een bepaalde mate van inventiviteit een pré. Ook 

moet je het leuk vinden om les te geven. Je hoeft geen lesbevoegdheid te hebben. 
 

Wat heeft de organisatie te bieden 
Werkgroep Taal Rivierenbuurt is een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die al 20 

jaar bestaat en gefaciliteerd wordt door Het Begint met Taal en Stichting 

VluchtelingenWerk. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van webinars, workshops 

en trainingen. Er wordt jaarlijks een groepsactiviteit en een vrijwilligersdag 

georganiseerd. Op de vrijwilligersdag kun je deelnemen aan verschillende 

workshops. 

Werkgroep Taal Rivierenbuurt is aangesloten bij Het Begint met Taal, de landelijke 

koepel voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen (NT2). 
 

Wat maakt het werk de moeite waard? 

Je maakt onderdeel uit van een vaste groep enthousiaste vrijwilligers, van wie enkele 

al jaren actief zijn met het lesgeven. Er heerst een ongedwongen sfeer en er ontstaan 

onderling vaak leuke contacten. Je denkt mee en geeft zelf vorm aan de te geven 

lessen. Je geeft les aan gemotiveerde cursisten die meestal elders geen mogelijkheid 

hebben om lessen te volgen. Je maakt kennis met andere culturen. Je draagt bij aan 

het integreren van anderstaligen. Tevens kun je de didactische vaardigheden, kennis 

en ervaring die je hebt opgedaan toepassen bij andere werkzaamheden. 

 

Werktijden 

Een dagdeel per week. Op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur.  

Op feestdagen en in de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. 
 

Aannameprocedure 

Stuur je motivatie naar Joan Alvares, coördinator Werkgroep. Vervolgens word je 

uitgenodigd voor een les om te kijken of deze vorm van lesgeven jou ligt.  

Contactgegevens: NT2Rivierenbuurt@gmail.com / telefoon 06-42796207 


