
 

Functieprofiel Taalcoach 

  

Functiedoel  

Het Taalpunt is er voor mensen die beter willen leren lezen en schrijven of spreken en luisteren. Het 

Taalpunt is een fysieke plek in de bibliotheek waar mensen die moeite hebben met de Nederlandse 

taal zich kunnen melden voor advies op maat. Zij worden ondersteund bij het zoeken naar de juiste 

cursus, taalgroep of taalcoach. Het Taalpunt in de bibliotheek biedt begeleiding door middel van het 

inzetten van taalcoaches, individueel of groepsgewijs.  

  

Functieomschrijving  

Als taalcoach ondersteun je laaggeletterde mensen om beter te leren lezen, schrijven, spreken en 

luisteren. Hierdoor kunnen zij zich beter redden in de maatschappij en hun sociale netwerk 

vergroten. Dit is niet alleen belangrijk voor hen, maar heeft ook een positief effect op het collectief, 

de maatschappij.  Als taalcoach begeleid je één deelnemer of een groepje deelnemers. Elke taalcoach 

volgt een training van vier dagdelen. 

 
Contacten 
De taalcoach wordt begeleid door de taalpuntcoördinator.  De taalcoach die individuele begeleiding 
biedt heeft wekelijks contact met zijn/haar deelnemer.  

 

Resultaatgebieden  

Resultaatgebied 1: Taalbevordering 

- De taalcoach gaat uit van de leerwens van deelnemer(s) 

- De taalcoach vertaalt de leerwens in een traject/werkvorm (in afstemming met de 

taalpuntcoördinator)  

- De taalcoach zoekt samen met de deelnemer(s) naar een manier waarop hij/zij het beste 

leert  

- De taalcoach benoemt/viert successen   

  

Resultaatgebied 2: Communicatie  

- De taalcoach zorgt voor een goede communicatie richting de deelnemer(s) en de  

taalpuntcoördinator   

- De taalcoach verwijst door of overlegt met de taalpuntcoördinator indien er problemen zijn  

 

Profiel 

- goede beheersing van de Nederlandse taal  
- interesse in de doelgroep en belangstelling voor andere culturen 



- in staat om onbevooroordeeld en respectvol om te gaan met mensen met verschillende 
culturele achtergronden 

- bevlogen om het taaltraject tot een succes te maken 
- in staat de deelnemers te stimuleren en te motiveren 
- flexibel en geduldig 
- bereid om een training tot taalcoach te volgen 
- kan zelfstandig werken 
- kan grenzen stellen en doorverwijzen 
- kan zorgvuldig omgaan met vertrouwelijk informatie van de deelnemers 
- leeftijd minimaal 18 jaar 
- bereid tot een gemiddelde inzet van 2 uur per week 

 

 


