Taal Leeft!
Van Limburg Stirumstraat 10
2805 BD Gouda
Tel: 0031640893114
E-mail: taalleeft@gmail.com

Vacature online NT2-docent, cursus B1

Website: www.taalleeft.nl

6 uur per week in de avonduren, 3 x 2 uur

Taal Leeft! is vanaf april 2021 een nieuwe taal- en inburgeringsschool voor Gouda en de regio. Wij
bieden voor nieuwkomers met onze inburgeringslessen en kwalificeerde docenten een goede start in
de Nederlandse maatschappij.
Wij zoeken een nieuwe collega!
Taal Leeft! is per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste online NT2 docent voor het
geven van de online B1-cursus vanaf januari 2022 in avonduren van 19.00 – 21.00 uur.
Werk volledig online vanuit huis.
NT2 docent
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een gecertificeerd NT2 docent die zich goed kan aansluiten bij
onze missie.
De NT2-docent bij Taal Leeft! geeft les aan cursisten die het Nederlands niet als moedertaal hebben.
Onze cursisten zijn statushouders die bezig zijn met het inburgeren.
Functie-eisen
Wat vragen wij van jou?
✓ Gemotiveerd en betrokken bij de missie van Taal Leeft!
✓ Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
✓ Ervaring of affiniteit met online lesgeven.
✓ Openstaan voor de doelgroep van Taal Leeft! andere culturen en levensopvattingen.
✓ Bij voorkeur 3 avonden per week beschikbaar, van 19.00 – 21.00 uur.
✓ NT2-certificaat volgens de normen van het keurmerk Blik op Werk.
✓ Geregistreerd bij BVNT.
✓ Kennis van de actuele lesdoelen van groepen inburgering, alfabetisering of staatsexamen.
✓ Kennis met online lesgeven en digitaal vaardig.
✓ Een positieve houding en weet de cursisten te motiveren.
Arbeidsvoorwaarden
Een prettige werkomgeving.
Goed uurtarief, dit bespreken we graag tijdens een persoonlijk gesprek.
Heb je interesse, of ken je iemand die mogelijk interesse heeft?
Dienstverband: freelancers / ZZP-ers hebben de voorkeur.
Interesse? Stuur dan jouw cv met een motivatiebrief naar taalleeft@gmail.com, of neem contact op
met Monique Bosboom, telefoonnummer 0640893114.

