
 

Gezocht: ondersteuners voor de Taallessen NT2 
 

Wil jij nieuwkomers helpen met de Nederlandse taal? Dan zoeken wij jou! 

Deze taallessen worden verzorgd door het Stercollege en ondersteund door vrijwilligers. Om de 
lessen goed te kunnen laten verlopen zijn we op zoek naar: 

 Ondersteuners voor taallessen NT2 in Bergeijk 
maandagavond van 18:30-21:00 uur in het Aquinohuis, Bergeijk 

 

 Ondersteuners voor taallessen NT2 in Bladel 
woensdagmiddag van 13:30-16:30 uur in Cultureel Centrum Den Herd, Bladel 

Wat ga je doen? 
Je assisteert bij de taallessen aan NT2’ers. Je begeleidt een groepje onder leiding van de docent. De 
groepjes zijn ingericht op leerniveau. De docent zorgt voor het lesmateriaal en je gaat met je eigen 
groepje aan de slag.  

Wat breng jij mee? 
Je hebt affiniteit met taalonderwijs en met allochtone (volwassen) studenten. Je beschikt over een 
goede beheersing van de Nederlandse taal en je hebt er plezier in om kennis over te dragen. Je bent 
geïnteresseerd in andere culturen en je bent geduldig. Ervaring in het onderwijs is handig, maar geen 
vereiste. Enthousiasme en inzet wel!  

Wat bieden wij jou? 

Als vrijwilliger bij het de taallessen NT2 val je onder het vrijwilligersbeleid van Welzijn de Kempen. Je 

bent verzekerd en je kunt je eigen talenten en kwaliteiten inzetten.  

Er wordt gezorgd voor waardering en er vinden regelmatig vrijwilligersbijeenkomsten plaats, zowel 

inhoudelijk als informeel. 

Meer informatie 

Interesse om als ondersteuner van de taallessen NT2 aan de slag te gaan? Neem voor meer 

informatie contact op met: 

- Maartje Heusschen (medewerker DigiTaalhuis De Kempen) op telefoonnummer 06 1569 3767 of 

via e-mail: m.heusschen@bibliotheekdekempen.nl. Zij is bereikbaar tot 12 augustus; óf met 

- Macha Mathijssen (coördinator DigiTaalhuis De Kempen) op telefoonnummer 06 3359 0936 of 

via e-mail: m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl. Zij is vanaf 31 augustus weer bereikbaar.  

Zij kunnen je meer vertellen over de taallessen en over de andere mogelijkheden om als 

taalvrijwilliger aan de slag te gaan! 

Meer informatie over het DigiTaalhuis kun je vinden op www.digitaalhuisdekempen.nl. 
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