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Wil jij als taalcoach aan de slag bij Capabel Taal en actief het verschil maken in het 

terugdringen van laaggeletterdheid?               

   

De functie 

We zijn voor de regio Noordoost Brabant per 1 januari 2020 op zoek naar een 

gemotiveerde en enthousiaste Taalcoach. Je geeft één of meerdere dagdelen per week 

Nederlandse taalles aan laaggeletterde deelnemers (NT1/NT2) voor de duur van een half 

jaar. De primaire focus ligt op het ondersteunen en helpen oefenen van de cursisten. 

Indien nodig neem jij toetsen af om het startniveau of de taalvordering per deelnemer te 

bepalen. Je werkt daarnaast samen met vrijwilligers, andere partners die betrokken 

worden bij de programma's. 

Het team 

Je komt te werken in een team bestaande uit taalcoaches en vrijwilligers, die actief zijn in 

meerdere plaatsen in Noordoost Brabant. Jouw direct leidinggevende is de 

vestigingsmanager/projectleider. 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Je geeft basistaalvaardigheden (en/of alfabetisering) op niveau en zo nodig 

computervaardigheden bij e-learning 

 Je begeleidt cursisten in hun taalontwikkeling en behandeling van de talige aspecten van het 

portfolio 

 Je oefent spreekvaardigheid, gespreksvaardigheden en schriftelijke handelingen met cursisten 

 Je werkt thematisch volgens de Delftse Methode, gebaseerd op cruciale praktijksituaties 

 Je bent verantwoordelijk voor de registratie gegevens, aanwezigheid, voortgang en toets 

resultaten in CLIVOS per cursist, inclusief tijdige rapportages aan de opdrachtgever 

 Je voert caseload en voortgangsbeheer over de aan de taalcoach toegewezen deelnemers 
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Wij vragen 

 Een NT2 en/of NT1 certificering of certificaat bekwaam docent (bijvoorbeeld NT2) of 

onderwijsbevoegdheid 

 Minimaal 3 jaar ervaring in volwasseneneducatie NT1 en NT2 en/of met formeel lesgeven aan 

laaggeletterden  

 Ervaring met afnemen van toetsen en voeren van intakegesprekken  

 Je kunt gedifferentieerd lesgeven en hebt ervaring met praktijkleren 

 Jouw aanpak is activerend, motiverend en stimulerend en je staat stevig in je schoenen  

 Je bent bereid om je te blijven verdiepen in onze aanpak, taalmethode en ontwikkelingen     

binnen het vakgebied 

 Je bent flexibel en resultaatgericht 

 Je draagt bij aan een positief en veilig werkklimaat 

 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, beschikt over digitale vaardigheden en 

administratieve taken schrikken je niet af 

 Je bent woonachtig in Noordoost Brabant 

Wat kun je van ons verwachten? 

 Veelzijdige en zelfstandige functie binnen een dynamische en innoverende organisatie 

 Een marktconform salaris, afhankelijk van je ervaring 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling 

 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur) 

 8% vakantiegeld 

 Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen 

 Deskundige en betrokken collega’s 

 Goede balans tussen werk en privé 

 Pensioen 

 Collectieve zorgverzekering 

 Bijdrage aan een fitnessabonnement 

 Aantrekkelijk en vernieuwd fietsplan 
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Over Capabel Taal 

Capabel Taal is de grootste aanbieder van inburgeringscursussen, staatsexamentrajecten  

en taaltrainingen/onderwijs. Met taal- en praktijkcoaches begeleiden wij burgers (NT1 en 

NT2) resultaatgericht, zowel bij het behalen van het inburgeringsexamen als bij duurzame  

participatie in de samenleving. Gemeenten,  COA en werkgevers zijn onder andere onze 

opdrachtgevers.  

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 zowel individueel als in groepen. Daarnaast hebben wij ruime ervaring  

met duale trajecten, zowel de combinatie van taal en werk als de combinatie van taal en 

opleiding. 

 

Capabel Taal is onderdeel van de Calder Holding, een bundeling van bedrijven op het  

gebied van Zorg, Onderwijs en Werk. Een sociale onderneming waar maatschappelijke en 

economische impact wordt gecreëerd. Niet voor niets is ons motto: van Inactief naar Actief.  

Onze visie is dat mensen van betekenis willen zijn en dat participeren in de maatschappij 

daarvoor het beste middel is. 

Geïnteresseerd? 

Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Stuur je CV  

en een korte motivatie naar sollicitatie@capabel.nl Wil je eerst meer inhoudelijke  

informatie? Neem dan gerust contact op met Barbara van Beek via 030-2855500. 
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