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GEZOCHT 

ICT vrijwilliger voor het verder 
doorontwikkelen van het 
registratiesysteem 

Wat vragen we van jou?  
- kennis van online spreadsheets en 

databases  
- inzicht in digitale online registratie 

systemen 
- praktisch en structureel kunnen 

werken 
- wensen uit de praktijk kunnen vertalen 

naar ICT toepassingen 
- heeft een paar uur in de week tijd   
   voor het voeren van overleg  
- beschikt over eigen hard-en software 
- kennis of ervaring met google 

formulieren is een pre 

speciale editie 
VACATURES 

november 2020

Vrijwilligersraad 

Huis voor Taal Dronten kan niet zonder een grote 
groep enthousiaste taalvrijwilligers. Voor een 
goede communicatie met de vrijwilligers is het 
belangrijk om te weten hoe de vrijwilligers over 
de organisatie denken. Via een speciale 
vrijwilligersraad wil Huis voor Taal de gelegenheid 
geven aan de vrijwilligers om hun stem te laten 
horen en mee te denken in nieuwe 
ontwikkelingen. De raad kan zelf afspreken hoe 
vaak zij bij elkaar komen. De organisatie vraagt 
advies aan de raad over de kadernotitie 
(beleidsplan), taakverdeling en 
registratiesysteem. 

GEZOCHT 

Leden voor de vrijwilligersraad 

Huis voor Taal zoekt vrijwilligers die een 
bijdrage willen leveren aan de 
vrijwilligersraad. De raad hoeft niet groot te 
zijn. Je neemt 1 of 2 jaar deel aan de raad. 
De raad komt 2 tot 4 keer in het jaar bijeen. 
De raad kan advies geven en meedenken in 
de doorontwikkeling van Huis voor Taal. 
Vooral inbreng vanuit de praktijk is belangrijk 
zodat de vrijwilligers die het echte werk doen 
ook worden meegenomen in het proces. 

Wat vragen we van jou? 
- je hebt contacten met andere vrijwilligers 
- je kent de organisatie Huis voor Taal  
- je kan helder en duidelijk informatie van 

vrijwilligers verwoorden 
- je bent bereid om mee te denken en kan 

compromissen accepteren 
- je bent bereid om samen te werken met de 

andere leden van de raad 

Vacatures Huis voor Taal Dronten

Registratiesysteem 

Huis voor Taal Dronten heeft een eigen 
registratiesysteem opgezet waarin de 
administratieve gegevens van vrijwilligers 
en deelnemers staan. Eveneens is 
hieraan gekoppeld een 
voortgangsregistratie van de deelnemer. 
Het online systeem werkt via Google 
formulieren. Via Google zijn gratis 
formulieren en spreadsheets te maken 
waardoor gemakkelijk overzichten zijn te 
geven van aantallen. Reacties kunnen 
makkelijk worden geordend en 
geanalyseerd.  

Reacties op de bovengenoemde vacature 
kunnen voor 8 november 2020 worden 
gestuurd naar info@huisvoortaaldronten.nl. 
Je kan ook bellen naar 088 008 0740. 
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GEZOCHT 

Sociale maatjes 

Ben je geïnteresseerd in andere culturen en 
wil je andere mensen helpen? Heb je wat tijd 
over in de week om samen met iemand uit 
een andere cultuur iets te ondernemen? Dan 
kan je als sociaal maatje meedoen. 

Wat vragen we van jou? 
• Je bent nieuwsgierig en staat open 

voor verschillende culturen 
• Je bent minimaal 1 uur per week 

beschikbaar voor in totaal 20 sessies 
• Je bent digitaal vaardig ( we stimuleren 

de deelnemer om zelf ook digitaal 
actief te zijn) 

• Je hoeft geen docenten-achtergrond te 
hebben. 

• je bent op de hoogte van 
maatschappelijke instellingen in 
Dronten of wil daar kennis van nemen 

GEZOCHT 

Taalvrijwilligers voor het project Huis 
voor Taal junior 

Vind je het leuk om kinderen te helpen? 
Heb je wat ervaring in het onderwijs? Kan 
je wat tijd vrij maken in de week? We 
starten op de dinsdagmiddag in Dronten 
met een taalgroep en een leesgroep voor 
het Voortgezet Onderwijs. Op dit moment 
staan echter nog meer activiteiten op de rol 
zoals het opzetten van taalgroepen voor 
het basisonderwijs. Wil je op de hoogte 
blijven van de verdere plannen? Stuur dan 
een mail. 

Wat vragen we van jou? 
• Je bent nieuwsgierig en staat open 

voor andere culturen 
• Je bent minimaal 1 uur per week 

beschikbaar 
• Je bent digitaal vaardig  
• Enige ervaring met het onderwijs is 

een voordeel

Huis voor Taal junior 

In de Gemeente Dronten komen ouders van 
anderstalige kinderen naar Huis voor Taal 
met de vraag of vrijwilligers hun kinderen 
kunnen helpen met het verbeteren van hun 
Nederlandse taalvaardigheid. Het gaat dan 
om kinderen in de basisschoolleeftijd of 
kinderen die net zijn gestart op het 
voortgezet onderwijs. Er is vooral  hulp 
nodig bij het vergroten van de woordenschat 
en begrijpend lezen. FlevoMeer Bibliotheek 
Dronten wil een speciaal aanbod opzetten 
om deze kinderen en hun ouders te helpen.

Website:
www.huisvoortaaldronten.nl
Facebook:
huisvoortaaldronten

Sociale maatjes 

Het doel van het sociale maatjesproject  in 
Dronten is een nieuwkomer wegwijs te 
maken in de nieuwe woonomgeving. Een 
maatje (vrijwilliger) is voor de praktische 
zaken, zoals de weg vinden in het dorp en 
het bieden van een luisterend oor. Ook 
onderneemt het maatje activiteiten met de 
nieuwkomer zoals samen iets drinken of een 
wandeling maken in de omgeving.. Het 
maatje heeft tot doel sociale uitsluiting van 
mensen in een kwetsbare positie in de 
samenleving te voorkomen. 
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GEZOCHT 

Taalvrijwilligers voor de dorpen 
Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen 

Voor begeleiding van inwoners met een 
migratieachtergrond (NT2) 

Je ondersteunt deelnemers bij het bevorderen van 
lezen, schrijven, begrijpen en spreken van de 
Nederlandse taal. Wekelijks ga je aan de slag met 
een deelnemer. Je kan ook een klein groepje (2 of 
3 personen)begeleiden.Je vindt het leuk om met 
de Nederlandse taal bezig te zijn. De vrijwilliger 
speelt vooral in op de taalvraag van de 
deelnemer.De materialen die worden ingezet gaan 
uit van de dagelijkse praktijk.  

Wat vragen we van jou? 

•  Je staat open voor andere culturen  
•  Je beschikt over een dosis geduld en kan goed 

luisteren 
•  Je bent iedere week een paar uur beschikbaar 
• Je bent bereid om individueel of met een klein 

groepje deelnemers aan de slag te gaan 
• Je bent bereid om je verder te verdiepen in 

(les)materialen en methoden voor deze 
doelgroep 

• Je bent digitaal vaardig  

Website:
www.huisvoortaaldronten.nl
Facebook:
huisvoortaaldronten

TaalvrijwilligerNT2 
Het Huis voor Taal hee/ als doel dat iedereen zijn 
Nederlands kan verbeteren en hierdoor zich pre9ger 
voelt binnen de huidige maatschappij. Onze missie is 
om mensen vaardiger te maken voor het leven. 
Wij bieden laagdrempelige taalondersteuning aan 
volwassenen die in de Gemeente Dronten wonen. 
Hierbij staan het ontwikkelen van de 
basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale 
vaardigheden) centraal. 
Onze slogan: Doen, durven, je prettig 
voelen!  

Reacties op de bovengenoemde vacature 
kunnen voor 8 november 2020 worden 
gestuurd naar info@huisvoortaaldronten.nl. 
Je kan ook bellen naar 088 008 0740. 

GEZOCHT 

Taalvrijwilligers voor de dorpen 
Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen 

Voor begeleiding van Nederlandse inwoners 
(NT1) 

Als taalvrijwilliger zet je je in om anderen te helpen 
met het verbeteren van een of meerdere 
basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen 
en digitale vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld aan 
een deelnemer hoe je e-mails schrijft, of hoe de 
digiD werkt. Huis voor Taal wil meer Nederlandse 
inwoners helpen en zoekt vrijwilligers die zich 
hierin willen specialiseren. 

Wat vragen we van jou? 

• Je bent een paar uur per week beschikbaar 
• Je beschikt over een dosis geduld en kan goed 

luisteren 
• Je bent bereid je  te verdiepen in materialen en 

methoden voor deze doelgroep 
• Je bent digitaal vaardig 
• studenten zijn ook welkom; die kunnen  mogelijk 

het vrijwilligerswerk  laten meetellen voor hun 
opleiding 

• Enige onderwijservaring is wel prettig 
• Je hebt inlevingsvermogen en straalt rust en 

vertrouwen uit 

Taalvrijwilliger NT1 
Huis voor Taal start met een leesgroep voor NT1 
deelnemers. Dit is een eerste experiment om de NT1 
inwoner te sGmuleren en weer plezier in het lezen te 
geven. Verder zoekt Huis voor Taal naar een pool van 
vrijwilligers die op diverse dagen in de week 
Nederlandse inwoners wil helpen met lezen en 
schrijven. Samen met de pool van vrijwilligers wil 
Huis voor Taal een strategie opzeJen hoe de 
Nederlandse laaggeleJerden het beste kunnen 
worden bereikt. Er zijn plannen in ontwikkeling om 
de deelnemers thuis in de wijk op te zoeken. Jij als 
vrijwilliger kan hierin een rol vervullen. 
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