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Huis voor Taal - taalgids  
Huis voor Taal is hét leer en oefennetwerk voor volwassenen in Lelystad. Samen met onze 
vrijwilligers ontdekken deelnemers hoe plezierig het is om met elkaar te leren en zichzelf te 
ontwikkelen. Huis voor Taal is géén school. We laten ons inspireren door de leerwens van de 
deelnemer en zijn of haar het dagelijks leven. We werken niet met methodieken.  
Huis voor Taal biedt deelnemers de mogelijkheid om basisvaardigheden bij te leren: taal, rekenen en 
digitale vaardigheden. Dit doen we door met elkaar te DOEN. Daarom vinden we een veilige maar 
uitdagende leeromgeving belangrijk, zodat deelnemers DURVEN te leren en te oefenen. Dat is het 
geheim van Huis voor Taal: met veel plezier dagelijkse situaties samen oefenen.  Deelnemers krijgen 
zo (weer) een PRETTIG gevoel bij leren en staan zijsteviger in hun schoenen. De werkwijze van Huis 
voor Taal heet dan ook: Doen, Durven en je daarbij Prettig voelen. 
 
Huis voor Taal is een samenwerkingsverband tussen FlevoMeer Bibliotheek en Welzijn Lelystad. 
Samen trekken we op voor een leven lang leren! 
 

De werkzaamheden van een taalgids 
Binnen Huis voor Taal bestaan er verschillende vrijwilligersfuncties. Maar iedereen streeft hetzelfde 
doel na: deelnemers stimuleren om zich te ontwikkelen via de werkwijze doen, durven en je daarbij 
prettig voelen. Als taalgids ben je het eerste aanspreekpunt van (nieuwe) deelnemers in de 
bibliotheek. 
 
Je hebt drie kerntaken:  
1: je bent gastheer/vrouw van het Huis voor Taal. Je staat (nieuwe) bezoekers te woord en stelt ze 
op hun gemak. Je geeft informatie over de zelfstudieboeken die in het Huis voor Taal liggen en je 
ondersteunt mensen bij hun zelfstudie. 
2: je voert het startgesprek met elke bezoeker. Je leert op deze wijze de mens tegenover je kennen. 
Je onderzoekt welke leerwens deze persoon heeft. Je verwijst mensen vervolgens door naar een 
vervolgactiviteit en stelt de betrokken coördinator daarvan op de hoogte. 
3: je zorgt ervoor dat de gegevens van de bezoekers genoteerd worden. 
 

Locatie, werktijden en duur 
Taalgidsen werken in het Huis voor Taal in de bibliotheek. Dit doe je in een klein team van 
vrijwilligers en op vaste tijdstippen (de inloopspreekuren).  Een inloopspreekuur beslaat twee uren. 
 

Wat verwachten we van jou 
- Een gastvrije uitstraling en benadering van mensen.  
- Je bent in staat om te improviseren. 
- Je vindt het leuk om zeer uiteenlopende mensen te ontmoeten en hen te stimuleren tot het 
bijleren van basisvaardigheden.  
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.  
- De Engelse taal kun je redelijk tot goed spreken en begrijpen. 
- Je neemt deel aan trainingen en vrijwilligersbijeenkomsten. 
- Je werkt in een klein team dat samen de taken verdeelt. 
- Je maakt je eigen inzet inzichtelijk. Hiervoor verricht je enkele administratieve handelingen en 
koppel je regelmatig terug wat je ervaringen zijn (aan je team en coördinator). 
- al je enthousiasme, positieve feedback, levens- en werkervaring om Huis voor Taal nog beter te 
maken! 
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Wat bieden we jou 
Vrijwilligerswerk bij Huis voor Taal is leuk, leerzaam en uitdagend. We bieden je de kans om met 
mensen van over de hele wereld in contact te komen en hen op weg te helpen naar een 
zelfstandiger leven in Lelystad. We laten je ervaren hoe zinvol het is om taal, rekenen en digitale 
vaardigheden via onze werkwijze te oefenen. Daarvoor krijg je van ons training.  
We zorgen ervoor dat je je ervaringen met anderen kunt delen en dat je voor inhoudelijke vragen 
terecht kunt bij de Taalcoördinator of het projectteam. Als vrijwilliger  word je ingeschreven bij 
Welzijn Lelystad, maar je werkt in de bibliotheek. Zo leer je beide organisaties goed kennen.  
 

Interesse?  
Bel: 0320-707159 (Welzijn Lelystad) en vraag naar Huis voor Taal. Mail: 
huisvoortaallelystad@gmail.com. Of kijk eens op onze website: www.huisvoortaal.nl. 
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