
 
 
 
VRIJWILLIGER WORDEN BIJ TAAL INFORMATIE PUNT? 
Vind jij het leuk om buurtbewoners met een andere taalachtergrond op weg te helpen? Kom dan het team van 
Taal Informatie Punt versterken! 
 
WAT DOET TIP? 
Het Taal Informatie Punt organiseert open inloopspreekuren voor buurtbewoners die (beter) Nederlands 
willen leren, moeten inburgeren of (beter) willen leren lezen en schrijven. Het TIP informeert hen over de 
mogelijkheden en regelingen die er zijn, en helpt hen een goede cursus of oefenplek te vinden. TIP wordt 
uitgevoerd door AKROS. 
 
Het TIP is op zoek naar vrijwilligers die meehelpen tijdens de spreekuren in Amsterdam West en Zuid. 
 

TAKEN 

• Informeren naar wensen en mogelijkheden van bezoekers (en medewerkers) op taalgebied 

• Nagaan welke regelingen en bepalingen van toepassing zijn 

• Adviseren over een passend taalproject, -cursus of –initiatief 

• Administratieve afhandeling van de informatieverzoeken 

• Je voert de spreekuren in eerste instantie uit samen met een medewerker van TIP of een ervaren 
vrijwilliger. 

 

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG? 

• Je bent in staat om je kennis eigen te maken over het taalaanbod in Amsterdam 

• Je kunt zelfstandig werken 

• Je bent klantvriendelijk, proactief en denkt in oplossingen 

• Je bent geduldig (je krijgt te maken met mensen die weinig Nederlands spreken) en kan omgaan met 
andere culturen en achtergronden 

• Je kunt werken met online toepassingen 

• Je kunt werken in een drukke omgeving 

• HBO-niveau is gewenst 
 

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG? 

• Je leert veel over de 'taalkaart' van Amsterdam: je raakt thuis in het netwerk aan formele en non-
formele taalaanbieders in Amsterdam 

• Je doet veel kennis op over inburgering  

• Bij zelfstandig uitgevoerde taken krijg je een vrijwilligersvergoeding 

• Je maakt deel uit van het team 

• Je helpt buurtbewoners op weg 
 
WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE AANGEBODEN? 
Als vrijwilliger van TIP kan je gebruik maken van de deskundigheidsbevordering die aan taalvrijwilligers wordt 
geboden. Denk daarbij aan training in didactische vaardigheden, een workshop over inburgering et cetera. 
 
WERKTIJDEN 
2 uur per week voor een periode van (minimaal) drie maanden. 
 
INTERESSE? VRAGEN? 
Neem contact op met Jennifer de Boer, coördinator TIP: j.deboer@akros-amsterdam.nl / 06 46037786 


