Alsare academie verzorgt in Rotterdam taaltrainingen Nederlands op verschillende niveaus.
De gemeente stelt inwoners in de gelegenheid om deze opleidingen te volgen vanuit de ambitie
om ze te ondersteunen bij het verkrijgen van méér zelfredzaamheid in het dagelijks leven,
financiële stabiliteit en onafhankelijkheid en een stevige positie in de Rotterdamse samenleving.
Het team van Alsare academie is er trots op dat steeds meer cursisten de weg weten te vinden
naar één van de vele leslocaties in Rotterdam.
Beschik jij over een lesbevoegdheid en heb je affiniteit met ouders van kinderen in de leeftijd van
0 tot 18 jaar? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe

TRAINER TAAL EN OPVOEDING
Wat ga je doen?
Het centrale uitgangspunt voor al onze trainingen is: “leren door te doen”. Als de cursist in
beweging komt dan start ook het ontwikkelingstraject. Als professioneel trainer heb jij daar een
belangrijke rol in, met jouw kennis en vaardigheden ben je namelijk in staat om deze beweging
in gang te zetten.
Alsare academie biedt jou als trainer taal en opvoeding de structuur van een beproefde
methodiek en op jouw beurt bied jij de cursisten, in dit geval ouders van kinderen in de leeftijd
van 0 tot 18 jaar, een individueel programma waarmee je hun taalontwikkeling stimuleert en
waardoor ze zich tegelijkertijd sterker gaan voelen in de rol van opvoeder en gesprekspartner
voor het team op de basisschool, het vo, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal van hun
kind(eren).
De lessen verzorg je op een voor de ouders herkenbare locatie, vaak de school van de kinderen.
Je sluit aan bij de onderwijsthema’s waar ook de kinderen dagelijks mee aan het werk zijn. Op
deze manier kunnen de ouders dat wat ze leren ook thuis oefenen met hun kinderen. Je maakt
gebruik van aansprekende activerende lesvormen en je zorgt voor een veilig leerklimaat waarin
iedere cursist zich kan ontwikkelen.
Het aanbieden van uitdagende huiswerkopdrachten waarmee de ouder aan de slag gaat behoort
ook tot je taken. Jij en je cursisten zijn op een positieve manier zichtbaar op de locatie, het
onderlinge contact verloopt prettig en jij richt je op het creëren van een duurzame relatie tussen
de ouders en de (school)locatie. Door het afnemen van toetsen wordt de taalontwikkeling in
kaart gebracht en kun je je individuele programma aanpassen waar nodig. Je werkt intensief
samen met de trajectbegeleider van Alsare academie die de rapportages verzorgt, de afspraken
met de locatie maakt en evalueert en de algemene regie houdt op het leerprogramma van de
cursist.

Wat biedt Alsare academie?
Je maakt deel uit van een hecht team van trainers/docenten. Daarnaast zijn er trajectbegeleiders
die jou en de cursist ontzorgen op het gebied van administratie en rapportage.
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Dat geeft jou de ruimte om je te focussen op het lesgeven en het begeleiden en toetsen van de
cursisten tijdens het leerproces.
Je maakt gebruik van een lesmethode die in de praktijk is getoetst en je wordt zorgvuldig
ingewerkt op de uitgangspunten hiervan. Ook organiseren we regelmatig
professionaliseringsbijeenkomsten waarin je met vakgenoten ideeën uitwisselt, kennismaakt met
nieuwe ontwikkelingen en je je eigen groei kunt vormgeven. Tot slot bieden we je een prima
financiële vergoeding.

Met wie maken we graag kennis?
We zoeken freelance trainers/docenten die op projectbasis en op verschillende basisscholen in
Rotterdam willen werken. We vragen een minimale beschikbaarheid van 2 dagdelen per week,
op verschillende schooldagen. Je kunt werken als ZZP’er maar ook op detacheringsbasis via een
intermediair. Een lesbevoegdheid en affiniteit met anderstalige volwassenen en het onderwijs
vormen je basis. Als je daarnaast de post-bacheloropleiding tot docent NT2 hebt doorlopen, dan
is dat een groot voordeel. Je bent sterk in het organiseren van je lessen, je brengt veiligheid en
structuur aan en houdt de regie in handen, maar je kunt ook flexibel en creatief inspelen als
situaties en omstandigheden daar om vragen. Je communiceert professioneel en vriendelijk met
alle betrokkenen en je zoekt proactief je weg op de school/locatie waar je de lessen verzorgt. Je
schakelt soepel tussen het lesgeven op de leslocatie en het ondersteunen van de cursisten bij de
online programma’s.

Heb je vragen?
Barbara van Don, onze HR-adviseur, beantwoordt ze met alle plezier. Je kunt haar bereiken via
b.van.don@alsare.nl of telefoonnummer 06 27 57 11 61.
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