Capabel Taal is actief in inburgering en taalonderwijs. Met taal- en praktijkcoaches
begeleiden wij inburgeraars resultaatgericht, zowel bij het behalen van het
inburgeringsexamen als bij duurzame participatie in de samenleving. Gemeenten en COA
zijn onze opdrachtgevers. Wij maken deel uit van de Calder Holding. Onze werkwijze
kenmerkt zich door kwaliteit via het ontwikkelen van perspectief en beweging en het
vinden van creatieve oplossingen met een baanbrekend karakter. Wij begeleiden cliënten
individueel en in groepen.
We zijn voor onze vestiging in Rotterdam zijn we zoek naar gemotiveerde en
enthousiaste:

Taalcoaches (20-40 uur)
Doel van de functie
Het geven van taallessen aan deelnemers van buitenlandse afkomst, resulterend in het
voldoen aan de overeengekomen inburgeringexameneisen binnen de afgesproken
doorlooptijd.
Verantwoordelijkheden en taken:
 Behalen van de gestelde doelen met de toegewezen deelnemersgroepen;
 Geven van Nederlandse taalles aan deelnemers van buitenlandse afkomst;
 Het afnemen van toetsen (indien nog) om startniveau of taalvordering per deelnemer
te bepalen;
 Geven van basistaalvaardigheden (en alfabetisering) op niveau en zo nodig
computervaardigheden in het geval van e-learning;
 Begeleiden cursisten in hun taalontwikkeling en behandeling van de talige aspecten
van het portfolio;
 Oefenen spreekvaardigheid, gespreksvaardigheden en schriftelijke handelingen;
 Gedifferentieerd werken, lesorganisatie zodanig inrichten dat cursisten zowel
zelfstandig, onder begeleiding of met elkaar kunnen werken;
 Je werkt thematisch volgens de Delftse Methode, gebaseerd op cruciale
praktijksituaties;
 Het voorbereiden van cursisten op het eindgesprek over het portfolio of assessment;
 Het registreren van gegevens, aanwezigheid, voortgang en toets resultaten in CLIVOS
per cursist, inclusief tijdige rapportages aan de opdrachtgever;
 Je voert caseloadbeheer over aan de taalcoach toegewezen deelnemers.

Functie-eisen:
 Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid;
 Je beschikt over een NT2 certificering of certificaat bekwaam docent bvNT2; (of je
bent reeds gestart met de opleiding).
 Arabisch sprekend (pre)
 Je hebt ervaring in volwasseneneducatie;
 Je bent creatief en doelgericht ten aanzien van het behalen van de doelen;
 Bereidheid om zich te blijven verdiepen in onze aanpak, taalmethode en
ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 Je hebt affiniteit en ervaring met re-integratie en participatie activiteiten;
 Ervaring met staatsexamens is een pre;
 Je bent flexibel;
 Je draagt bij aan een positief en veilig werkklimaat;
 Je bent in staat om de leerlingen te activeren, te motiveren en te inspireren;
 Je beschikt over uitstekende communicatieve, mondelinge en schriftelijke
vaardigheden.
Wij bieden:











Een marktconform salaris;
Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling;
25 vakantiedagen; (o.b.v. 40 uur)
Enthousiaste en betrokken collega’s;
Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën;
Gratis sportabonnement;
Een pensioen;
Nationaal Fietsplan;
Collectieve zorgverzekering;
Reiskostenvergoeding.

Solliciteren en meer weten?
Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan komen we graag met jou in contact. Jouw CV
en motivatie kun je sturen naar solliciteren@capabaltaal.nl Voor vragen over de functie
en/of de procedure kun je contact opnemen met Malika Boulayoun, 088-2701250. Meer
over Capabel Taal vind je op www.capabeltaal.nl

