Uit onderzoek blijkt dat circa 1 op de 8 inwoners in de gemeente Coevorden laaggeletterd is.
Dat wil zeggen dat inwoners veel moeite hebben met lezen en schrijven. In het dagelijkse leven, maar
ook tijdens het werk, kunnen deze mensen hier veel last van ondervinden.
Dit vindt een groot aantal organisaties in de gemeente Coevorden onaanvaardbaar. Daarom is in
2015 de samenwerking gezocht wat er in heeft geresulteerd dat er in maart 2017 twee Taalpunten
zijn geopend in de gemeente Coevorden. De taalpunten zijn gevestigd in de Bibliotheken van
Coevorden en Schoonoord en maken onderdeel uit van onze aanpak om laaggeletterdheid in
Coevorden te voorkomen en te bestrijden.
Een Taalpunt is voor alle inwoners van de gemeente Coevorden, die op de één of andere manier
moeite hebben met lezen of schrijven. Ook voor andere basisvaardigheden zoals rekenen en omgaan
met de computer kan men hier terecht. Voor een goede afstemming tussen vrijwilligers, deelnemers
en het lokale taalaanbod zoeken we per 1 februari een

Taalcoördinator
16 uur per week – t/m december 2018
Rol als taalcoördinator
Als taalcoördinator ben je de spil tussen het signaleren van laaggeletterdheid en samen met de
laaggeletterde een passend leertraject inzetten. Taken die bij de taalcoördinatie behoren zijn:
Deelnemers
• Intake verzorgen, achterhalen van de leerwens en het taalniveau van de deelnemer
• Bepalen passend leertraject om leerdoel te behalen
• Maken van een trajectplan
• Doorverwijzen richting Taalaanbieders
Vrijwilligers
• Werving, intake en begeleiding vrijwilligers
• Verzorgen van de basistraining voor Taalvrijwilligers
• Taalvrijwilligers begeleiden in de keuze van het beschikbare lesmateriaal
• Matchen van een geschoolde vrijwilliger aan de deelnemer
• Het overdragen van het trajectplan
• Organiseren van bijeenkomsten m.b.t. deskundigheidsbevordering
Monitoring/ registratie
• Het monitoren van het bereik van laaggeletterden en het effect van de aanpak op het
taalniveau van de deelnemers
Afstemming
• Afstemming tussen diplomagericht en niet diplomagericht leren (proces)
• Onderhouden contacten kernpartners laaggeletterdheid
Netwerk & Promotie
• Opbouwen en onderhouden een (lokale) taalinfrastructuur
• De opzet en coördinatie van een groot en divers aantal activiteiten waarmee laaggeletterden
bereikt, begeleid en opgeleid worden
• PR- en communicatieactiviteiten voor laaggeletterden

Profiel
• Je hebt ervaring als docent in het lesgeven aan autochtone en allochtone laaggeletterden bij
een ROC of een vergelijkbare commerciële taalaanbieder;
• Je hebt kennis van geëigende didactiek, onderwijsleermiddelen en taalassessments;
• Je hebt ervaring met het begeleiden van vrijwilligers;
• Je hebt een ‘hands on’ mentaliteit , bent ondernemend en bereid tot een stapje extra;
• Je bent verbinder van verschillende vormen van scholing, samenwerkingsmogelijkheden en
vrijwilligers;
• Je bent bekend binnen het Coevordense (taal)netwerk; en
• Je bent flexibel inzetbaar qua uren en tijden.
Wat bieden wij?
• Je komt in dienst van Biblionet, eventueel behoort detachering ook tot de mogelijkheden
• Je wordt aangesteld voor 16 uur per week tot en met eind 2018
• Het salaris zal nader worden bepaald, conform de CAO Openbare bibliotheken.
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Carla Boers, Educatie adviseur Biblionet, via 088 012 8000
Dorina Hadders, projectleider bij Stichting Lezen en Schrijven, 06-23652002
Reageren
Graag ontvangen wij voor 17 januari 2018 jouw CV en motivatie.
Deze kun je mailen naar Bibliotheek Coevorden, c.boers-rieken@biblionetdrenthe.nl t.a.v. Carla
Boers.
De gesprekken vinden plaats op maandag 29 januari 2018 in de openbare bibliotheek Coevorden,
Haven 4 in Coevorden.

