TWiNburgering
TAALSTAGE
Inleiding en Doelstelling
Al jaren is TWiNburgering actief met het zoeken en begeleiden van taalstages. Wij zoeken
na een uitvoerige intake naar en stageplek op maat.
Taalstages vormen vaak een goede ‘brug’ tussen de Inburgering en (betaald) werk of een
opleiding.
Doelgroep
Niet meer inburgering plichtige statushouders/nieuwkomers met een redelijk taalniveau
(A2).
Productbeschrijving

Modulair aanbod
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INTAKE: persoonlijk gesprek en zorgvuldige analyse van kansen,
mogelijkheden en belemmeringen
STAGEPLAN: In overleg met de klant en werkcoach en/of consulent
wordt nader omschreven wat een geschikte werkplek/stage zou zijn
naar aard (soort werk, welke leerdoelen) en omvang (minimaal aantal
uren per week, minimaal aantal weken/maanden. De maximumduur
van een dergelijke stage is 6 maanden). Ook wordt afgesproken of en
zo ja, met welke frequentie TWiNburgering gedurende de stage
contact met de stagiaire zal hebben om hem/haar eventueel nader te
coachen op zijn leerdoelen (module c., facultatief)
*optioneel : korte individuele of groepstraining (zie onder)
STAGEPLAATS ZOEKEN: TWiNburgering zoekt een geschikte
werkplek/ stage. Alleen indien er nog geen stageplek gevonden en
beschikbaar is.
COACHING STAGIAIRE: coaching op presentatie tijdens het
introductie-/kennismakingsgesprek en één keer tussentijds
STAGE-CONTRACT met leerdoelen: afstemmen, opstellen en laten
tekenen door stagiaire, stage-bedrijf , gemeente en TWiNburgering.
Verzending documenten naar betrokken partijen.
CONTACT ONDERHOUDEN: TWiNburgering is gedurende de stage
contactpersoon voor zowel de stagiaire als de stage-bieder en meldt
periodiek eventuele problemen en het verzuim aan de gemeente
*optioneel: coaching en training op de werkvloer (zie onder)
EINDRAPPORTAGE: Eindevaluatie en schriftelijk verslag aan de
gemeente en voor de stagiaire een referentie van de stagebieder
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OPTIONEEL
korte individuele of groepstraining van 1 tot 3 dagdelen,

h

coachen/trainen op de werkvloer.
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Kosten per
module
€ 100,€ 100,-

€ 300,-

€ 100,€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 300,- per
dagdeel
€ 100,- per uur
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TWiNburgering
Tijdsduur: 1 tot 6 maanden
Aantal deelnemers: in overleg.
Aanmelding: Gemeenten kunnen kandidaten aanmelden via het Aanmeldingsformulier.
Startmomenten: Op verzoek en afhankelijk van beschikbaarheid.
Eindresultaat: De stagiaire weet hoe het eraan toe gaat op de werkvloer, bouwt
arbeidsritme op en kan werken aan zijn/haar eigen leerdoelen op het gebied van taal en
werknemersvaardigheden. Na afloop van de stage ontvangt hij/zij een referentie van de
stagebieder.
De opdrachtgever ontvangt een eindrapportage van TWiNburgering.
Maatwerk: TWiNburgering hanteert een eigen invul-contract, dat bij aanvang van de
taalstage door stagiaire en stagebieder wordt ondertekend. Verder zijn op dit contract
Voorwaarden bij een Taalstage van toepassing, die TWiNburgering vooraf met haar
opdrachtgever heeft afgestemd.
Kosten Afhankelijk van de overeengekomen en daadwerkelijk uitgevoerde modules (zie
productbeschrijving).
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