
 
 
 
 
 

Functie: Trainer Taalvrijwilligers 
 
 
Functieomschrijving 
 
De Trainer Taalvrijwilligers voert de Taal voor het Leven basistraining uit voor de 
Vrijwilligersacademie Amsterdam. 
Deze TvhL basistraining bestaat uit 4 bijeenkomsten van 4 uur. De deelnemers zijn 
taalvrijwilliigers (in spe) die laaggeletterde mensen (gaan) begeleiden, zodat deze zich beter 
staande kunnen houden in de maatschappij. 
 
De trainer biedt de taalvrijwilligers handvatten en vaardigheden op het gebied van spreken, 
lezen en schrijven. De trainer geeft de training vanuit een coachende houding met als doel dat 
de taalvrijwilligers dit ook toepassen in de begeleiding van de laaggeletterden.  
 
De trainer voert enkele administratieve handelingen uit rondom de training, zoals 
aanwezigheidsregistratie en evaluatie 
 
De trainer woont periodiek intervisie- en verdiepingsbijeenkomsten van stichting Lezen & 
Schrijven bij. 
 
Wat bieden wij? 

• De trainer is onderdeel van de trainersgroep van de Vrijwilligersacademie Amsterdam 
• De trainer wordt minimaal 4 x per jaar ingezet voor de TvhL basistraining.  
• Per training van 16 uitvoeringsuren wordt 20 uur vergoed á €50 

 
Wat vragen wij? 

• HBO- werk en denkniveau: een trainersopleiding en/of onderwijservaring (bij voorkeur 
met volwassenen NT1/NT2); de combinatie is een pre. 

• Beschikt over VAR-verklaring 
• Aantoonbare en brede ervaring in het geven van trainingen met aandacht voor 

groepsdynamiek (veilig en stimulerend groepsklimaat creëren) 
• In staat zijn om te gaan met gemêleerde trainingsgroepen (diversiteit qua achtergrond 

en niveau van vrijwilligers). 
• Affiniteit met laaggeletterde mensen  
• Affiniteit met mensen in een sociaalmaatschappelijk kwetsbare positie 
• Coachende houding  
• Hoge mate van zelfstandigheid. 
• Zeer goede communicatieve vaardigheden als: luisteren, samenvatten, doorvragen, 

positieve feedback geven. 
• Flexibele instelling betreffende werktijden (avond- en weekenduren). 
• Open, inspirerende en kritische houding (naar zichzelf en anderen). 
• Hoge eisen worden gesteld aan integriteit en representativiteit, doorzettingsvermogen en 

flexibiliteit. 
• Bereidheid deel te nemen aan een inwerkprogramma: inlezen en eenmaal de TvhL 

basistraining volgen 
 
Reageren 
Motivatiebrief en CV uiterlijk 20 mei aan Geesje Tomassen, regiocoördinator Taal voor het Leven 
Amsterdam, Geesje@lezenenschrijven.nl (tel. 06-46074510) 

 


