Taalcoach
vrijwilliger

iets voor u?

SVAmstelland

Taalcoach boeiend vrijwil
De taken van een coach zijn ondersteuning en begeleiding bieden
bij het leren van de taal en kennis van de samenleving tijdens het
inburgeren. De coach begeleidt de anderstalige of vluchteling vanuit
de thuissituatie bij het deelnemen aan diverse activiteiten voor
vrijetijdsbesteding. Ook maakt hij of zij de ander wegwijs binnen
de zorg, school, verzekering, huisvesting en gemeente.
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De coach spreekt wekelijks af met de anderstalige
of de vluchteling. Coaching is er uiteindelijk op
gericht dat de ander zichzelf in de Nederlandse
samenleving kan redden. Bij het inburgeringtraject
gaat het hiernaast ook om het ondersteunen bij de
professionele taalles en de inburgeraar te helpen
op weg naar het examen.
Wat vragen wij van de taalcoach?
• anderstaligen en vluchtelingen helpen met de
Nederlandse taal op een informele wijze in de
huiselijke omgeving
• eventueel wegwijs maken in de Nederlandse
maatschappij.
Wij verwachten:
• interesse in de doelgroep en belangstelling voor
andere culturen
• voldoende kennis van de Nederlandse taal
• ongeveer twee uren per week beschikbaar (zelf
in te delen).

lligerswerk!
Wij bieden:
• zinvol en boeiend vrijwilligerswerk
• een leuke en leerzame manier om mensen uit
andere culturen te leren kennen
• begeleiding en informatiebijeenkomsten.
Geïnteresseerd?
Heeft u interesse om taalcoach te worden, neemt u
dan contact met ons op.
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Taalcoaches voor anderstaligen
dinsdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur.
donderdagochtend van 10.00-12.00 uur.
Vrijwilligerscentrale Cardanus
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon: (020) 760 00 54
E-mail: samenspraak@cardanus.nl
Taalcoach voor vluchtelingen
woensdag van 10.00 - 13.00 uur.
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland
Ouderkerkerlaan 1, 1185 AB Amstelveen
Telefoon: (020) 645 47 45
E-mail: taalcoach@vwamstelland.nl
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