
 

Lenen wordt delen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek Hoogeveen is dè plek voor 
cultuur, kennis en inspiratie, waar je 

talenten ontwikkelt en waar we            
belangeloos verbinding maken met       

elkaar en samen het beste uit            
Hoogeveen halen. De Bibliotheek staat 
midden in de samenleving, is volop in 
ontwikkeling en werkt samen met veel 

culturele, educatieve en                    
maatschappelijke organisaties. 

 

Voor Taalhuis Hoogeveen zijn wij op zoek naar een  

 

Taalhuisdocent/coördinator (16 uur per week) 
 

Pak samen met ons en onze partners laaggeletterdheid aan!                     
In Hoogeveen kan ongeveer 12–14% van de inwoners in de leeftijd van 
16 tot 65 jaar niet goed meekomen in de samenleving omdat ze over             
onvoldoende basisvaardigheden beschikken. In samenwerking met      
andere organisaties en met de gemeente heeft het Taalhuis in de biblio-
theek een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid. Met de ge-
meente zijn afspraken gemaakt over de te behalen resultaten. Het Taal-
huis brengt vraag en aanbod binnen de gemeente op het gebied van                       
laaggeletterdheid samen. Het is een herkenbare fysieke plek in de        
bibliotheek waar laaggeletterden, toeleiders en vrijwilligers materialen en 
advies kunnen krijgen op het gebied van taal, lezen, rekenen en digitale 
basisvaardigheden.  

Jouw functie: 

 

De Taalhuisdocent/coördinator heeft een onafhankelijke rol binnen het 
taalnetwerk in Hoogeveen en heeft een vrije rol in het matchen van vraag 
en aanbod. De Taalhuisdocent/coördinator legt verantwoording af aan de 
stuurgroep Hoogeveen Telt mee met Taal. Je komt in dienst bij            
Bibliotheek Hoogeveen van waaruit je ook de dagelijkse aansturing      
ontvangt. Je werkt nauw samen en geeft sturing aan de medewerker   
Taalhuis. 

Als Taalpuntdocent zorg je er samen met de stuurgroep voor dat de af-
spraken van het Taalhuis met de gemeente uitgevoerd en behaald      
worden.   

Dat betekent dat je zorgt voor: 

 de intake, het bepalen van de leerwens en/of het leerdoel en het 
best passende traject voor taalvragers; 

 de werving, intake, training en coaching van taalvrijwilligers; 

 afstemming met en advisering van partners in het netwerk; 

 het informeren van en deelnemen aan de werkgroep Hoogeveen 
Telt mee met Taal; 

 het bemensen van het Taalhuis; 

 voorlichting en promotie. 

 Je verbindt formele en non-formele taalaanbieders en zorgt voor 
afstemming van het aanbod. 

 Je bent aanspreekpunt voor alliantiepartners, taalaanbieders en 
deelnemers. 

 

Wij vragen:  

 

 een relevante opleiding op hbo-niveau en de bevoegdheid tot        
Taaldocent; 

 kennis van NT1/NT2 didactiek, onderwijsleermiddelen om              
taaltrajecten vorm te geven en taalassessments; 

 ervaring in het lesgeven aan laaggeletterde volwassenen          
(NT1/NT2) en het vraaggestuurd en coachend begeleiden van  
deelnemers; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ervaring met het coachen van vrijwilligers; 

 bij voorkeur bekendheid met het Hoogeveens (taal)netwerk; 

 flexibele inzetbaarheid. 
 
 
Je competenties: 
 

 Je bent van nature een verbinder en initiatiefrijk; 

 Je hebt organisatietalent, bent een ondernemer met inschattings- 
en improvisatievermogen; 

 Je bent een netwerker; 

 Je bent communicatief en sociaal vaardig in het contact met       
diverse doelgroepen; 

 Je bent klantgericht. 
 
Wij bieden: 

 een uitdagende baan bij een maatschappelijk betrokken              
organisatie; 

 een marktconform salaris (cao Openbare Bibliotheken) 

 een aanstelling voor de duur van een jaar (gemiddeld 16 uur per 
week) met mogelijkheid tot verlenging. 

 
 
Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jannie ten Hove,      

projectmanager Bibliotheek Hoogeveen. Je sollicitatie kun je vóór              

3 september mailen naar secr@bibliotheekhoogeveen.nl.  

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden vanaf 10 september. 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


