
 

 

 

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

Als specialist in Nederlands onderwijs ondersteunen we niet alleen bij het leren van de taal, 

maar ook in het wegwijs worden in Nederland, en de praktische omgangsvormen in privé, werk 

en op school.  

 

Voor onze unit in Rotterdam zijn we op zoek naar een gedreven en resultaatgerichte: 

 

NT1 Consulent Educatie (24 – 36 uur) 
 
Als NT1 Consulent Educatie ben je een vast en vertrouwd gezicht voor de NT1-er en begeleid je 

deelnemers bij het succesvol doorlopen van de cursus. Je hebt oog en toont begrip voor de 

kenmerken en achtergronden van de soms kwetsbare NT1-er en geeft de benodigde praktische 

ondersteuning rondom de cursus taal-, reken of digitale vaardigheden. Iedere deelnemer heeft andere 

doelen, waarbij we altijd gaan voor het maximale resultaat. 

 

De werkzaamheden van de NT1 Consulent Educatie binnen deze opdracht: 

• Werven van deelnemers via partners in het netwerk  

• Voeren van kennismakingsgesprekken met nieuwe deelnemers 

• Opstellen en begeleiden leerplannen  

• Onderhouden van contact met medewerkers van de gemeente en partners over de voortgang 
van deelnemers 

• Beantwoorden van vragen van potentiële deelnemers 

• Administratie voeren 
 

Om succesvol te zijn is het belangrijk dat:  

• Je beschikt over HBO werk-/denkniveau  

• Je ervaring en affiniteit hebt met de NT1-doelgroep   

• Je het leuk vindt om te netwerken en de sociale kaart van Rotterdam kent  

• Je empathisch bent en sterke communicatieve vaardigheden hebt  

• Je zelfstandig, initiatiefrijk en resultaatgericht bent  

• Je positief bent ingesteld en in de kracht van het individueel talent gelooft  

• Je bent woonachtig in of rondom Rotterdam 

 

Wij bieden:  
Je de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de verbetering van de positie van mensen in een 

resultaatgerichte omgeving. Je krijgt de kans om mee te werken aan het opzetten van een nieuw 

project waarin je bijdraagt aan de ontwikkeling van een effectieve werving van en aanpak voor de 

doelgroep. Je krijgt een uitdagende baan met volop ontwikkelingsmogelijkheden in een jonge en 

groeiende organisatie met een no-nonsense cultuur.  
 

Reageren:  

Wil jij jouw bijdrage leveren aan mens, maatschappij en Sagènn? Stuur dan je CV en korte motivatie 

(max ½ A4) naar solliciteren@sagenn.nl.  
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