
 

 
 

 

Functieprofiel Taalconsulent (16 uur per week) 
 

 

Functie 

Begin 2020 is officieel het Taalakkoord voor Horst aan de Maas en Venray getekend en van 

start gegaan (ca. 85.000 inwoners). Binnen dit Taalakkoord werken partijen zoals beide 

gemeenten, Synthese, Gilde Educatie, BiblioNu en Stichting Lezen en Schrijven samen om 

laaggeletterdheid aan te pakken. Voor dit Taalakkoord zijn wij op zoek naar een 

daadkrachtige taalconsulent. In de functie ben je verantwoordelijk voor de taalinhoudelijke 

dienstverlening binnen het Taalakkoord. Je verbindt en ondersteunt de uitvoering van 

taalactiviteiten binnen het Taalakkoord als het gaat om formele en non-formele educatie. 

Hierbij werk je intensief samen met de coördinator Taalakkoord en partnerorganisaties. Als 

taalconsulent ben je verantwoordelijk voor de juiste koppelingen tussen taalvraag en 

taalaanbod. Daarnaast draag je zorg voor de inhoudelijke begeleiding van taalvrijwilligers. 

 

 

Taken 

• Op basis van de intakeformulieren bepaal je de leervraag en koppelt daar een 

passend leertraject aan bij de meest geschikte taalaanbieder. 

• Je begeleidt en ondersteunt taalvrijwilligers waar nodig, eventueel zet je daar 

intervisiebijeenkomsten voor op. 

• Je bent een vraagbaak voor de taalvrijwilligers die in beide gemeenten actief zijn.  

• Je werft, selecteert samen met de coördinator Taalakkoord en leidt de nieuwe 

taalvrijwilligers op. Je schoolt ze ook bij waar nodig. 

• Je werkt met de coördinator Taalakkoord en partners samen om de gestelde doelen 

van het Taalakkoord te behalen. 

• Je onderhoudt contact en biedt ondersteuning aan alle taalaanbieders binnen beide 

gemeenten. 

• Je signaleert witte vlekken in het taalaanbod en brengt dit in binnen het 

Taalakkoord-netwerk voor vervolgacties. 

• Waar nodig neem je deel aan de werkgroepen van het Taalakkoord.  

 

 

Wij verwachten van jou 

• HBO werk- en denkniveau. 

• Kennis van en ervaring met laaggeletterdheid.  

• Visie op laaggeletterdheid.  

• Kennis van de Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie (taal, rekenen en 

digitale vaardigheden). 

• Dat je ervaring hebt met NT2 en/of NT1 onderwijs.  

• Ervaring met de begeleiding van laagopgeleide volwassenen. 

• Affiniteit met het werken met vrijwilligers. 

• Dat je op de hoogte bent van de meest recente leermiddelen, zowel fysiek als 

digitaal, voor zowel NT1 als NT2. Dat je de train-de-trainer van de basistraining 

taalvrijwilliger van Stichting Lezen en Schrijven gevolgd hebt of bereid bent deze te 

volgen. 

• Dat je projectmatig kunt werken.  

• Dat je buiten de geijkte kaders durft te treden.  

• Dat je een lokaal netwerk hebt, bij voorkeur in beide gemeenten Horst aan de Maas 

en Venray.  

 

  



 

 

 

 

Competenties  

Proactief, inspirator, flexibel, zelfstandig, energiek, communicatief vaardig, organisator. 

 

 

Werkgever  

De taalconsulent komt in dienst bij BiblioNu, deze is naast penvoerder ook technisch 

werkgever. De sturing op inhoud en doelstellingen ontvang je vanuit het kernteam dat 

bestaat uit de partners van het Taalakkoord. Reacties mogen gestuurd worden naar 

administratie@biblionu.nl. Voor vragen kun je bellen met de directeur-bestuurder van 

BiblioNu Fons Steggink op 0615624163. 

 

Wij bieden een jaarcontract tot 31 december 2023, conform CAO Bibliotheken schaal 8. 

Streven is hierbij om het Taalakkoord te verduurzamen binnen beide gemeenten. 
 

 

Sollicitatieprocedure 

 

15 januari – sluiting reactietermijn 

19 januari – eerste gespreksronde 

24 januari – tweede gespreksronde 
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