
 
Groep INTRO vzw 

zoekt een 
Taalcoach jeugd in Grimbergen 

    
 

Voor anderstalige kinderen in de rand rond Brussel zijn extra oefenkansen Nederlands in hun vrije tijd een 
absolute must. Het helpt hen hun kennis van de taal op peil te houden en te versterken. Sinds 2 jaar 
ondersteunt Groep INTRO verschillende initiatieven in Grimbergen die hieraan bijdragen. Samen met 
vrijwilligers die activiteiten in mekaar steken, zorgt de taalcoach voor interessante wekelijkse activiteiten en 
een hele taalspeelweek in de zomervakantie. Daartoe werkt hij samen met de zorgcoördinatoren van de 
lagere scholen op het grondgebied en legt hij vlot contact met de ouders van deze kinderen ifv 
bekendmaking en het verlagen van de drempels die zij mogelijks ervaren.  
 
Kortom: 
 

• Versterk jij graag een ploeg van vrijwilligers in het opzetten van een aanbod naar anderstalige 
kinderen toe? 

• Ben je een organisatorisch talent? 

• Leg je vlot contact met ouders en scholen? 

• Heb je affiniteit met het proces van taalverwerving en/of de Nederlandse taal? 

• Ben je snel beschikbaar? 
 
Laat dan van je horen! 
 
Wie zoeken wij? 

• Je bent in het bezit is van een sociaal of pedagogisch diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door 
ervaring 

• Je hebt affiniteit met kwetsbare doelgroepen  

• je gebruikt jouw oplossingsgerichte coachingsvaardigheden om het beste naar boven te halen in 
vrijwilligers  

• Je bent contactvaardig in verschillende talen en durft op mensen toe te stappen 

• Je bent een verbindend figuur die mensen kan enthousiasmeren en betrekken en je vertrekt steeds 
vanuit een oplossingsgerichte insteek 

• Je bent flexibel en kan je ook makkelijk eens ‘s avonds of in het weekend werken 

• Je werkt graag projectmatig en je brengt de praktische organisatie van activiteiten tot een goed einde 
 
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze 
vaardigheden zal verwerven. 
 
Aanbod  

• Deeltijds arbeidscontract onbepaalde duur – 50%, uitbreiding tijdelijk mogelijk ifv 
vervangingsopdracht buurtwerk in Strombeek  

• Loonbarema B1c PC 329,  

• maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering vanaf 6 maanden tewerkstelling, vergoeding 
woonwerkverkeer en fietsvergoeding 

• Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling 

• Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien 

• Open bedrijfscultuur 
 

 
 



 
Procedure  
 
Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot 30/06/2022 
Per e-mail: Vicky.victor@groepintro.be en eline.vaneycken@groepintro.be  
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 juli in Brussel in de namiddag 
Indiensttreding zo snel mogelijk! 
 
 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  
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