
In het Taalhuis Scherpenzeel werken verschillende partijen samen aan het terugdringen van 

laaggeletterdheid en het vergroten van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van 

inwoners van Scherpenzeel. Stichting Welzijn Barneveld/Scherpenzeel is coördinator van dit 

samenwerkingsverband en vervult een spilfunctie in het brede netwerk van maatschappelijke 

organisaties. Voor dit Taalhuis zijn wij op zoek naar een daadkrachtige Taalhuisdocent. 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de taalinhoudelijke taalactiviteiten binnen het Taalhuis als het 

gaat om formele en non-formele educatie. Hierbij werk je intensief samen met de Taalhuis coördinator en 

partnerorganisaties. Als Taalhuisdocent ben je verantwoordelijk voor de juiste koppelingen tussen taalvraag 

en taalaanbod. Daarnaast draag je zorg voor de inhoudelijke begeleiding van taalvrijwilligers.

Voor het Taalhuis Scherpenzeel zoeken wij een: 

Taalhuisdocent
(6 uur per week)

Wat ga je doen?

• Op basis van de intakeformulieren bepaal je de leervraag en koppelt daar een passend leertraject aan; 

• Je begeleidt en ondersteunt taalvrijwilligers waar nodig, eventueel zet je daar intervisiebijeenkomsten voor op. 

• Je bent een vraagbaak voor de taalvrijwilligers. 

• Je doet de werving en selectie samen met de Taalhuiscoördinator en je leidt de nieuwe taalvrijwilligers op. Je 
schoolt ze bij waar nodig. 

• Je begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers en werkt nauw met hen samen m.b.t. de registratie, intake en 
doorverwijzing van vragers naar gepast formeel of non-formeel aanbod.

• Je werkt met de Taalhuiscoördinator en partners samen om de gestelde doelen van het uitvoeringsplan te 
behalen.

• Je onderhoudt contacten en biedt ondersteuning aan taalaanbieders binnen het uitvoeringsplan.

• Je signaleert witte vlekken in het taalaanbod en bedenkt passende manieren om de NT1 doelgroep te bereiken en 
brengt dit in binnen het Taalhuis-netwerk voor vervolgacties. 

• Je bent lid van de stuurgroep taalsamenwerking Scherpenzeel en neemt deel aan het regionaal overleg van 
taalhuisdocenten (Foodvalley) en waar nodig aan de werkgroepen van het Taalhuis.



de coördinatie van het Taalhuis Scherpenzeel wordt verricht vanuit Welzijn Scherpenzeel
www.welzijnscherpenzeel.nl

Wij bieden

• Een betekenisvolle baan in een interessante en inspirerende werkomgeving;

• Een zelfstandige en veelzijdige functie in een platte organisatie met korte lijnen, met veel ruimte voor 

jouw ideeën en volop mogelijkheden voor ontwikkeling;

• een maandsalaris op basis van schaal 8 van de CAO Sociaal Werk, inschaling indicatief, afhankelijk van 

ervaring minimaal €2.837,- tot maximaal € 3.619, - o.b.v. 36 uur;

• prima arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid om (deels) thuis te werken, flexibele werktijden, een 

eindejaarsuitkering en pensioenopbouw 

Solliciteren…

Stuur dan jouw CV en motivatie vóór 21 maart 2023 naar Rosalie van der Kruijff | E-mail: r.vanderkruijff@welzijnbarneveld.nl

Meer weten? Kijk op onze website of neem contact op met de Taalhuis coördinator Marjan Tuhusula – De Groot, 

telefoonnummer 06 5756 0511 | E-mail:  m.tuhusula@welzijnbarneveld.nl

Ben jij een zzp'er en denk jij wat een leuke vacature? Dan vragen we jou zeker even contact op te nemen met ons, 

want dit behoort ook tot de mogelijkheden. 

Wat verwachten we van jou?

• Dat je een HBO werk- en denkniveau hebt;

• Kennis van en ervaring met laaggeletterdheid. 

• Visie op laaggeletterdheid. 

• Kennis van de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie (taal, rekenen en digitale 

vaardigheden).

• Ervaring met de begeleiding van laagopgeleide volwassenen. Je legt makkelijk contact met en kunt 

vertrouwen wekken bij mensen uit doelgroep NT1.

• Affiniteit met het werken met vrijwilligers.

• Je bent op de hoogte van de meest recente leermiddelen, zowel fysiek als digitaal, voor zowel NT1 als 

NT2. Je bent de train-de-trainer van de basistraining taalvrijwilliger van Stichting Lezen en Schrijven. Deze 

training heb je gevolgd of je bent bereid deze te volgen.

• Je kunt projectmatig werken. 

• Je durft buiten de geijkte kaders te treden. 

• Je hebt een lokaal netwerk, bij voorkeur in de gemeente Scherpenzeel of je bent bereid dit op te 

bouwen. 
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