
 

 

 

 

Sagènn is er voor iedereen die graag Nederlands wil leren of zijn Nederlands wil verbeteren. 

Als specialist in Nederlands onderwijs voor anderstaligen ondersteunen we bij het leren van de 

taal, en bij het ontwikkelen van reken- en digitale vaardigheden, in het wegwijs worden in 

Nederland, en de praktische omgangsvormen in privé, werk en op school.  

 

Wegens uitbreiding zijn we voor onze vestiging in Gouda en de regio Midden-Holland op zoek naar 

een gedreven en enthousiaste:  

 

Senior Taaltrainer NT2 
 

Als senior trainer ben je verantwoordelijk voor de organisatie, realisatie en kwalitatieve prestatie van 

het project. Je vertaalt ons kwaliteitsbeleid naar de uitvoering van onze lessen en je legt verbinding 

met onze docenten. Samen met een collega doe je observaties, je begeleidt de NT2-stagiaires en 

vervangt indien nodig docenten bij afwezigheid. In de regio Midden-Holland en op onze vestiging in 

Gouda werk je samen met consulenten in een klein zelfstandig team. Je sluit actief aan bij 

bijeenkomsten en initiatieven in de stad en regio Midden-Holland en brengt ons aanbod onder de 

aandacht. Gezamenlijk zoeken jullie kansen voor nieuwe mogelijkheden. Je zet diverse initiatieven in 

gang t.b.v. de werving en ontsluiting van het netwerk voor onze dienstverlening.  

 

De werkzaamheden: 

• Bewaken kwalitatieve contractafspraken en dit kunnen vertalen naar onze dienstverlening en 

te ondernemen acties op het gebied van kwaliteit 

• Onderhouden contact met netwerk en verantwoordelijkheid voor inhoudelijke input van nieuwe 

projectvoorstellen 

• Docentenplanning en begeleiding NT2 stagiaires 

• Uitvoeren van lesobservaties en evaluatiegesprekken docenten  

• Organiseren en deelnemen aan diverse overleggen 

• Deelnemen aan kwaliteitsoverleg 

• Ervaring met Link 

 

Om succesvol te zijn is het belangrijk dat:  

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau  

• Je een enthousiaste gecertificeerde NT2 docent bent 

• Je goed kan netwerken en daaruit concrete acties kan oppakken en uitwerken 

• Je goede sociale en communicatieve vaardigheden hebt 

• Je initiatiefrijk en stressbestendig bent 

• Je woonachtig bent in de regio Gouda 

• Je in het bezit bent van een rijbewijs 

 

Wij bieden:  

Een uitdagende baan van 32-40 uur per week! 

De mogelijkheid om actief bij te dragen aan de verbetering van de positie van mensen. Sagènn biedt 

ruimte voor ondernemerschap en eigen initiatief, waarin we samen werken aan het realiseren van 

effectieve en vernieuwende oplossingen voor onze interne en externe klanten.  

 

Reageren: Heb je interesse of weet je iemand in je netwerk? Neem dan contact op met Jessica Haket 

via T: 06-553 826 61 of stuur je CV naar E: j.haket@sagenn.nl. 
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