Alsare academie verzorgt in Rotterdam
taaltrainingen Nederlands voor inwoners van
de stad die onze taal beter willen leren
begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Door
meer grip op de Nederlandse taal kunnen ze
zich beter redden in het dagelijks leven,
gemakkelijker een goede baan vinden of met
meer zelfvertrouwen communiceren met de
leerkrachten van hun kinderen.

Het team van Alsare academie is er trots op dat vele cursisten de weg weten te vinden naar één
van de vele leslocaties in Rotterdam. Dat betekent óók extra werk voor onze trainers!
Ben jij lesbevoegd, enthousiast en vakbekwaam? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe

TRAINER NT2
Wat ga je doen?
Je werkt samen met de individuele cursist aan het behalen van de leerdoelen binnen een groep
waarin de leerwensen en niveauverschillen zeer uiteenlopend kunnen zijn. Dat geeft jou de
uitdaging om goed te differentiëren en voldoening als een cursist tevreden en met meer kennis
en vaardigheden de deur uit gaat. Dat doen we op leslocaties waar cursisten en trainers elkaar
ontmoeten en aan het werk gaan. In de afgelopen periode hebben we ook een digitale
leeromgeving ontwikkeld, Alsare-thuis, dat uitstekend werkt. Op elk taalniveau maken onze
cursisten hier gebruik van. Wij zorgen er voor dat ook jij alle details van Alsare-thuis in de
vingers krijgt.

Wat biedt Alsare academie?
Je maakt deel uit van een hecht team waarbinnen er collega’s zijn 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 en toetsen van de cursisten tijdens het leerproces. Je maakt gebruik
van de bestaande lesmethode en je wordt zorgvuldig ingewerkt op de uitgangspunten hiervan.
Er is altijd iemand aan wie je vragen kunt stellen en we evalueren regelmatig jouw prestaties en
ervaringen. Ook organiseren we regelmatig trainersbijeenkomsten waarin ideeën worden
uitgewisseld om de kwaliteit van onze lessen en het werkplezier van alle betrokkenen te
vergroten. De trainingen worden op verschillende leslocaties in Rotterdam uitgevoerd, op
werkdagen, in de avonduren en soms op zaterdag of zondag. Uiteraard kun je aangeven op
welke dagdelen jij beschikbaar bent en stellen we in overleg jouw rooster vast. Je kunt bij ons
werken op detacheringsbasis of als freelancer (ZZP).
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Met wie maken we graag kennis?
Een lesbevoegdheid en werkervaring met anderstaligen heb je nodig om bij te kunnen dragen
aan de ontwikkeling van onze cursisten. 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. Zoals eerder genoemd is het
differentiëren tijdens de trainingen erg belangrijk. We gaan er vanuit dat je hier aantoonbaar
ervaring mee hebt. Werkervaring in een online leeromgeving (via Teams of Zoom) is niet vereist
maar wel handig! Tot slot ben je bereid om binnen ons team en op verschillende locaties in
Rotterdam te werken.

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.
Uiteraard ontvang je zo spoedig mogelijk antwoord van ons. Als we aanknopingspunten zien
dan nodigen we je ook zo snel mogelijk uit voor een kennismaking. Het eerste gesprek wordt
altijd online gevoerd door Barbara. We trekken ongeveer een half uur uit voor deze
kennismaking en dit gesprek staat vooral in het teken van het uitwisselen van informatie en het
verkennen van de mogelijkheden tot samenwerken. Na een positieve eerste kennismaking
nodigen we de kandidaat nog een keer uit voor een gesprek met Laura Hendriks, directeur bij
Alsare academie. Laura heeft alle opleidingstrajecten van Alsare ontwikkeld en gaat heel graag
inhoudelijk in gesprek over de didactische uitgangspunten van de methode, de structuur van de
trainingen en de te bereiken resultaten.
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