
 

 

 

 

Heb jij hart voor mensen en voor taal? Leer jij een ander graag de Nederlandse taal beter te 

begrijpen, spreken, lezen en schrijven? Reageer dan op deze vacature! 

 

Taalvrijwilliger 
Bibliotheek | Taalpunt Zwartsluis 

 

Als taalvrijwilliger geef je één op één taalles aan iemand die de Nederlandse taal beter wil leren 

begrijpen, spreken, lezen en schrijven.  

Door een ander stap voor stap de Nederlandse taal te leren, lever jij een positieve bijdrage aan zijn of 

haar zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.  

Als taalvrijwilliger maak je gebruik van het toegankelijke lesmateriaal, apps op de mobiele telefoon 

en oefenprogramma’s op de pc of tablet.   

Wat heb jij te bieden?  

• Jij bent 18 jaar of ouder, vriendelijk, geduldig en enthousiast 

• Jij hebt een opleiding op minimaal MBO-3 niveau afgerond 

• Jij hebt affiniteit met taal en mensen met verschillende achtergronden 

• Jij bent een paar uur per week beschikbaar 

• Jij komt afspraken na en kan zelfstandig werken 

Wat hebben wij te bieden? 

• Een prettige en inspirerende werkomgeving 

• Gerichte training van vier dagdelen 

• Goede begeleiding van de coördinator Taalpunt Zwartewaterland 

• Een automatische vrijwilligersverzekering via de gemeente 

Met de bibliotheek haal je beste uit jezelf! 

De Bibliotheek ontwikkelt zich tot een bruisende huiskamer. Een huiskamer waar je andere mensen 

ontmoet, waar je kennis en informatie haalt én brengt. Naast een inspirerende collectie bieden wij 

diverse activiteiten, cursussen en hulp bij (digitale) vragen. Samen met onze partners zorgen wij dat 

iedereen voldoende taalvaardig is en digitaal goed mee kan komen. Met ons aanbod aan (online) 

cursussen gunnen wij iedereen een leven lang ontwikkelen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat 

iedereen volwaardig en zelfstandig mee kan (blijven) doen in onze samenleving. 

Enthousiast? 

Laat van je horen en mail jouw reactie naar Elly Potgieter, coördinator Taalpunt Zwartewaterland, 

mail: e.potgieter@bibliotheekzwartewaterland.nl. Zij neemt zo snel mogelijk contact met je op. 
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