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vacature oktober 2022 - BuZz Leiden

Taalcoördinator gezocht voor Stichting BuZz!

BuZz is op zoek naar een taalcoördinator die ervaring heeft met het geven van taalles aan anderstaligen

en deze ervaring in kan zetten om vrijwilligers te begeleiden bij het geven van taalcoaching. Ben jij een
organisatorisch talent? Vind je het leuk om met verschillende culturen in aanraking te komen? Wil je een
concrete bijdrage leveren aan het leven van anderstaligen? Word dan taalcoördinator bij BuZz!

Wie zijn wij?

BuZz is een welzijnsorganisatie die activiteiten aanbiedt waar mensen basisvaardigheden kunnen leren,
zodat zij een stapje zetten in hun ontwikkeling en nog meer mee kunnen doen met de samenleving.
Daarbij werken we met de thema’s: taal- en digitale vaardigheden, gezonde leefstijl, omgaan met papier
& geld en netwerk- en talentontwikkeling.

Taal binnen BuZz

BuZz organiseert op meerdere locaties in Leiden laagdrempelige taalactiviteiten/taalcoaching aan
anderstaligen. Taalcoaching houdt in dat taalvrijwilligers wekelijks met één of meerdere anderstaligen
samenkomen om op een informele manier Nederlands te oefenen. Het gaat hierbij vooral om
spreekvaardigheid. De meeste taalactiviteiten van BuZz richten zich op A0-A1 niveau. Taalcoaching
heeft een positief effect op het leren van de taal, de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van
anderstaligen en is ook gewoon ontzettend leuk! BuZz is onlangs aangesloten bij het landelijk netwerk
voor taalcoaching ‘Het Begint met Taal’.

Wat doe je als coördinator?
•
•
•
•
•
•
•
•

Werving en begeleiding van vrijwillige taalcoaches;
Het monitoren en evalueren en verbeteren van de BuZz taalcoaching;
Het scholen van de vrijwilligers met de methodiek van Het Begint met Taal;
Het Begint met Taal implementeren binnen BuZz;
Samen met de ontwikkelmakelaars en samenwerkingspartners contacten
onderhouden met andere informele taalorganisaties en partners van het
Taalpact Leiden;
Je werkt nauw samen met de ontwikkelmakelaars en
samenwerkingspartners van BuZz rondom de inhoudelijke
afstemming van het taalprogramma;
Je hebt intensief contact met onze partner taalorganisaties om
een goede overdracht van deelnemers aan taalactiviteiten te
garanderen;
Je bezoekt de Taalactiviteiten op de diverse locaties van BuZz om
feeling te hebben en houden met de vrijwilligers en de anderstaligen
en dient als vraagbaak.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Bij voorkeur ervaren in een coördinerende functie;
Ervaren in het geven van taalcoaching aan anderstaligen, een afgeronde opleiding NT2 Docent is
een pre;
Je hebt kennis van taalmethodes die verder reiken dan spreektaal alleen, zodat je weet welke
methode en materiaal het beste past bij de verschillende doelgroepen;
Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving zoals de inburgeringswet, want dat is het
speelveld waarbinnen je je begeeft bij een (groot) deel van het taalaanbod;
Je bezit een aanstekelijk enthousiasme en bent flexibel;
Je hebt affiniteit met praktijkleerders en weet hoe non-formeel taalonderwijs aan A0-ers
vormgegeven kan worden;
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Je hebt een groot vermogen tot samenwerken;
Je bent 16 uur per week beschikbaar verdeeld over minimaal drie dagdelen.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een fijne en dynamische werk omgeving;
Betrokken en enthousiaste collega’s van BuZz;
Persoonlijke ontwikkeling o.a. door trainingen van Het Begint met Taal;
Een dienstverband van een jaar, met mogelijkheid tot verlening;
De functie is ingeschaald in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk;
We staan open voor reacties van een Zzp-er die zich voor deze uren wil verbinden aan onze
organisatie.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige functie? Leuk! We ontvangen graag je CV en motivatie op het
e-mailadres hr@buzzleiden.nl. Ben je zzp’er, vermeld dan ook je tarief.
We zien je reactie graag uiterlijk 22 november. Gesprekken staan gepland in de week van 28 november.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met:
Tessa den Dulk, ontwikkelmakelaar: 06-20395366
Kirsten Zitman, directeur-bestuurder: 06-52341419
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure mail dan naar hr@buzzleiden.nl
Op www.buzzleiden.nl en onze social media vind je meer informatie over ons werk en het team.

