
Vrijwillige taalcoachesgezocht regio Den-Haag

Lijkt het u leuk een stadsgenoot (m/v) die serieus met zijn of haar toekomst bezig is 
te helpen bij het leren van de Nederlandse taal? Het gaat hierbij om migranten met 
een visuele beperking. Stichting Beter Zien Anders Kijken wil blinde en slechtziende 
migranten ondersteunen en hen een passend taalaanbod bieden. Daarom start de 
stichting met lessen Nederlands als tweede taal. Tijdens deze lessen zal de nadruk 
liggen op spreken en luisteren. Voor deze lessen zoeken wij vrijwillige taalcoaches. 
Heeft u minstens drie uur per week tijd? Dan bent u degene die wij zoeken! U hoeft 
geen docent te zijn, voorwaarde is wel dat u het Nederlands uitstekend beheerst. 

U voert uw werk zelfstandig uit en Stichting Beter Zien Anders Kijken zorgt voor 
passende ondersteuning. 
Voorafgaand aan de taalcursus voor migranten organiseert Stichting Beter Zien 
Anders Kijken een speciaal ‘Train de Trainers’ – programma voor vrijwillige 
taalcoaches vanaf september 2018.

WA ongevallenverzekering
Stichting Beter Zien Anders Kijken meldt iedere vrijwilliger kosteloos aan bij de 
Vrijwilligersverzekering zodat u tijdens uw vrijwilligerswerk WA verzekerd bent.

Onkostenvergoeding
Er is een vergoeding voor reiskosten mogelijk.

Aanmelden
Wij nodigen u graag uit voor een kennismakings-en intakegesprek om de 
mogelijkheden verder te bespreken. 
Aanmelden kan bij:
Tonny van Breukelen
Tel: 06 30 396 693
Mail: tonny@bloemenlangsdeweg.nl: 



Algemene informatie

Migranten in Nederland zijn verplicht om het inburgeringsexamen met succes af te 
leggen. Migranten met een visuele beperking echter, zijn meestal vrijgesteld van 
deze plicht tot inburgeren.

De gevolgen daarvan zijn vaak verstrekkend voor hen: 
instellingen voor educatie blijven gesloten en uit studies blijkt dat migranten mede 
daardoor onbekend zijn met het Nederlandse zorgstelsel en verstoken blijven van 
schrijf- en leeshulpmiddelen.

Omdat ze de taal niet spreken of verstaan kunnen ze vaak niet terecht bij 
revalidatiecentra voor mensen met een visuele beperking voor de aanvraag van deze 
noodzakelijke hulpmiddelen en voor lessen in het gebruik ervan.

Tonny van Breukelen is auteur van Bloemen langs de weg. Het boek met meer 
informatie over de inburgering van visueel beperkte migranten kunt u downloaden 
op: www.bloemenlangsdeweg.nl/index.php/downloads

Stichting Beter Zien Anders Kijken is een jonge Rotterdamse organisatie van  
blinden en slechtzienden. Voor meer informatie: www.beterzienanderskijken.nl

Het “Train de trainers” programma is mogelijk gemaakt door het Oogfonds.
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