
Taalvrijwilliger man/vrouw als ondersteuner 
bij cursus klik & tik en digitale overheid

(voor 48 uur van februari t/m juli 2019)
Lijkt het jou leuk om volwassenen op weg te helpen in de digitale wereld? Het Taalhuis van de Bibliotheek aan de Vliet en 
Seniorweb aan de Vliet zijn op zoek naar enthousiaste taalvrijwilligers die deelnemers aan de cursus Klik & Tik en Digitale 
overheid willen begeleiden. 

De cursus Klik en Tik is gericht op mensen die nauwelijks computerervaring hebben. Vragen die tijdens de oefenuren aan 
bod komen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe start ik mijn pc goed op?’, ‘Hoe maak ik een e-mailaccount aan?’ of ‘Hoe kan ik online 
aankopen doen?’ De cursus Digitale overheid is gericht om mensen te helpen hun weg naar de diverse digitale (overheid)
loketten te vinden en om zelf de eigen zaken via internet te leren regelen. 

Als taalvrijwilliger help je de vertaalslag te maken. Wanneer de informatie van de docent te ingewikkeld is, help je de cursist 
door de informatie in eenvoudigere taal over te brengen. En als taalvrijwilliger help je de docent de taalvraag tussen de 
digitale vragen te herkennen. Met de docent zoek je ‘de vraag achter de vraag’, waardoor de taal geen belemmering meer 
vormt bij het leren op digitaal vlak. Als vrijwilliger is het jouw taak om deze mensen te herkennen en het gesprek aan te 
gaan.

wat ga je doen?
• Je ontvangt met de docent Seniorweb de cursisten en 

zorgt voor een prettige sfeer tijdens de (online) cursus. 
• Je kunt de taalvraag herkennen tussen de digitale 

vragen. 
• Je biedt ondersteuning door middel van het 

beantwoorden van vragen.
• Je levert een bijdrage aan het vergroten van het 

zelfvertrouwen van de cursist.
• Je kunt NT1 cursisten herkennen en doorverwijzen. 

wat verwachten we van jou?
• Je bent digitaal vaardig en hebt affi niteit met internet 

en met sociale netwerken en je bent bereid hier nog 
meer over te leren. 

• Je hebt affi niteit met de doelgroep taalvragers.

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en de 
vaardigheid om lastige onderwerpen eenvoudig uit te 
leggen.

• Je bent fl exibel en geduldig. 
• Je bent bereid om per cursus 4 cursusbijeenkomsten 

van 2 uur te ondersteunen. In totaal 48 uur van de 
periode februari t/m juli 2019 met de mogelijkheid tot 
verlenging. 

• Je bent bereid om je te conformeren aan de 
gedragsregels voor Digisterker-docenten (i.v.m. privacy 
en veiligheid) en de certifi cering daarvoor, door deel 
te nemen aan een docententraining. En te werken 
volgens ons privacyprotocol.

• Er wordt een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) 
gevraagd.

wij bieden
Als Taalvrijwilliger krijg je een gratis bibliotheek lidmaatschap en een vrijwilligersvergoeding van €5,00 per keer. Je maakt 
onderdeel uit van de bibliotheekorganisatie wat samenwerking en gezelligheid met zich meebrengt. Het geeft een goed 
gevoel dat, mede dankzij jou, meer mensen worden geholpen bij de basisvaardigheden. 

wil je meer informatie?
Neem contact op Ellen van Zijl, evanzijl@bibliotheekaandevliet.nl. 
Bellen kan ook op 070 - 2400 250.
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