
 
 

Vind je het leuk om ouders met een migratieachtergrond op weg te helpen? Ben je naast taaldocent 

ook een persoon die verbindingen legt tussen ouders, school én buurtactiviteiten? Heb je graag de 

vrijheid om de inhoud van je les af te stemmen op de vraag van de cursist? Dan is dit jouw baan! 

 

Voor Taal & Participatie zijn we op zoek naar een: 

 

Docent Taal & Ouderbetrokkenheid 

(6-12 uur per week) 

 
Wat ga je doen? 

Je geeft 5 à 6 uur per week TOB-les op een basisschool in Amsterdam-Noord. De lessen zijn twee 

keer per week en vinden plaats onder schooltijd tussen 8.30 en 14.30 uur. Onze opdrachtgever, de 

Gemeente Amsterdam, heeft een competentielijst opgesteld als richtlijn voor de TOB-lessen. Deze 

competenties worden met een begin-eindmeting én een portfolio zichtbaar gemaakt. De competenties 

zijn erop gericht om ouders voldoende te informeren over het reilen en zeilen op de basisschool van 

hun kind en hoe de ouder hier zelf bij betrokken kan zijn.  

 

Wie ben je? 

Met gebruikmaking van verschillende werkvormen en lesmaterialen kun je mensen op verschillende 

taalniveaus vooruit helpen. Je hebt daarnaast gevoel voor mensen en affiniteit met de doelgroep. Wat 

je nog meer in huis hebt: 

 

• Je bent gecertificeerd NT2 docent; 

• Je krijgt er een kick van om in samenwerking met de school ervoor te zorgen dat TOB-
doelgroep ouders de weg naar jouw cursus vinden; 

• Je kunt goed solistisch werken, maar je vind het ook leuk om deel uit te maken van een team 
docenten; 

• Je hebt oog voor waar het beter kan en vindt het leuk om mee te ontwikkelen op inhoud. 
 

Waar kom je terecht? 

Je komt terecht in een maatschappelijke organisatie, volop in ontwikkeling, in een fase van 

modernisering voor de toekomst. We zien dat onze dienstverlening altijd beter kan en spelen flexibel 

in op de veranderingen om ons heen. Binnen AKROS zijn we respectvol naar elkaar, gaan we 

informeel met elkaar om en zijn we echte ‘doeners’ met een gezonde dosis humor. In onze visie en 

missie staat de kracht van eigenheid centraal.  

 

Onze dienstverlening 

AKROS biedt taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam en 

omliggende gemeenten. Wij hebben meerdere Taal Informatie Punten in de stad Amsterdam en we 

zijn constant bezig met vernieuwen en verbeteren van producten en dienstverlening in samenwerking 

met partners. Daarnaast hebben wij op dit moment drie kinderdagverblijven, dertien voorscholen en 

tien buitenschoolse opvang locaties in Amsterdam-West.  

 

 

 

 



Wat biedt AKROS jou? 

Wij bieden je een baan waarin je vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt en waarin je al jouw kennis en 

kwaliteiten kwijt kunt. AKROS geeft een vergoeding voor lesvoorbereiding en we bieden je een zzp 

overeenkomst. Je krijgt alle ruimte voor eigen initiatief en ook jouw ontwikkeling vinden we belangrijk. 

 

Ben je enthousiast? 
Stuur dan je CV en motivatie via email naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl, ter attentie van Jael van 

den Berg. Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Jael via 

j.vandenberg@akros-amsterdam.nl of 06 – 14 29 17 87. 

 

Privacy 

Voor de afhandeling van je reactie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door 

jou aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 

weken na het einde van de sollicitatieprocedure. 

 

Voor recruiters: we begrijpen dat je graag mee wilt zoeken, maar wij houden het vinden van nieuwe 

collega’s liever in eigen hand. 
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