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In iedere organisatie worden werkprocessen en communicatie steeds meer ondersteund door 

digitale middelen zoals de smartphone, laptop en uiteenlopende programma’s waarmee wordt 

gecommuniceerd of informatie verwerkt. Door het versterken van kennis en vaardigheden 

functioneert de werknemer met meer succes en zelfvertrouwen op de digitale werkplek en 

wordt de duurzame inzetbaarheid vergroot. 

 

Alsare academie verzorgt trainingen voor werknemers met een geringe kennis van digitale 

systemen. Beschik jij over een lesbevoegdheid en heb je relevante werkervaring?  

 

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe 

 

DOCENT DIGITALE VAARDIGHEDEN 
 

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 docent heb jij daar een 

belangrijke rol in, met jouw kennis en vaardigheden ben je namelijk in staat om deze beweging 

in gang te zetten.  

De cursist leert tijdens de training het verschil tussen en omgaan met digitale middelen zoals 

computers en laptops, smartphones, printers, scanners en digitale apparatuur zoals smart-tv’s. 

Er is veel aandacht voor het veilig en gezond werken met ICT-systemen. Het zelfstandig en 

efficiënt kunnen zoeken, vinden en selecteren van informatie en deze vervolgens verwerken in 

bijvoorbeeld een tekst of een presentatie is voor de werknemer een belangrijke vaardigheid 

waaraan wordt gewerkt. 

Alsare academie biedt jou als docent digitale vaardigheden de structuur van een uitgewerkte 

methodiek en op jouw beurt bied jij de cursisten een individueel programma. Met dit 

programma worden de kennis en vaardigheden vergroot en tegelijkertijd versterkt de cursist de 

zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen.  

Het aanbieden van en begeleiden bij praktijkopdrachten en het aanleggen van een digitaal 

portfolio, afgestemd op de leerdoelen van de cursist, behoort ook tot je taken. De training wordt 

afgesloten met een presentatie door de cursist. 

 Je werkt intensief samen met de trajectbegeleider van Alsare academie die de rapportages 

verzorgt en de algemene regie houdt op het leerprogramma van de cursist. 

 

Beschikbaarheid 

Gedurende 12 weken geef je op 2 dagdelen van steeds 2,5 uur per week les. De lessen worden 

overdag verzorgd op weekdagen.  

 

Locatie 

De lessen worden gegeven op ene locatie van Alsare of van de gemeente Rotterdam. 

http://www.alsare-academie.nl/
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Wat biedt Alsare academie? 

Je maakt deel uit van een hecht team van trainers en docenten. Met de ICT-docenten is er 

regelmatig een werkoverleg. Daarnaast zijn er trajectbegeleiders die jou en de cursist ontzorgen 

op het gebied van administratie en rapportage. Dat geeft jou de ruimte om je te focussen op het 

lesgeven en het begeleiden van de cursisten tijdens het leerproces.  

Wij organiseren 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 docenten die op projectbasis in Rotterdam willen werken. We vragen een 

minimale beschikbaarheid van 2 dagdelen per week voor steeds 12 weken achter elkaar. Je kunt 

werken als ZZP’er maar ook op detacheringsbasis via een intermediair.  

Je hebt een lesbevoegdheid en je hebt ervaring met het lesgeven aan volwassen leerders met een 

beperkte kennis van en ervaring met de digitale werkomgeving. Je bent sterk in het organiseren 

van je lessen, je brengt veiligheid en structuur aan, houdt de regie in handen en je kunt ook 

flexibel en creatief inspelen als situaties en omstandigheden daar om vragen. Je communiceert 

professioneel, geduldig en vriendelijk met alle betrokkenen.  

 

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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