
 

 

  
 

 
Werken als NT2- en/of ONA-docent voor een groep enthousiaste volwassenen? 

 
Stichting Op Weg Naar Werk is per 1 maart 2021 op zoek naar NT2- en ONA-docenten die bereid 
zijn om taallessen te verzorgen op de niveaus van Alfa/A0 tot B2, met een iets sterkere focus op 
niveau B1 en B2. Ben jij die vrolijke, bevlogen en gedreven docent die het leuk vindt om les te 
geven in een fijne omgeving, dan zijn we op zoek naar jou! Het gaat om zowel fysieke als online 
lessen. De doelgroep is nieuwkomers die aan de slag willen met de Nederlandse taal. 

 
Wij willen graag ons team versterken met docenten die gemakkelijk aan de slag kunnen 
met verschillende lesmaterialen en (online) tools om op een creatieve wijze afwisselende en 
interessante lessen te verzorgen.  
 
Jouw profiel: 
 

• Ervaren en gecertificeerd NT2- en/of ONA-docent  
• Academisch werk- en denkniveau  
• Een goede beheersing van de Engelse taal  
• Uitstekende communicatievaardigheden 

• Oplossingsgerichte denkwijze  
• Toegewijd aan ontwikkelingen in het vakgebied 

 
Wat biedt OWNW? 
 
Wij bieden opdrachten aan op ZZP-basis. Het uurtarief wordt bij het sollicitatiegesprek besproken 
en wordt aan de hand van de opgedane kennis en ervaring vastgesteld. Hiernaast bieden wij een 
reiskostenvergoeding aan (wanneer dat weer van toepassing is). Het gaat om opdrachten van 9 
uur per week en de cursussen gaan per 1 maart online van start. Afhankelijk van de 
coronamaatregelen hopen wij de lessen ook te kunnen verzorgen op locatie in ons kantoor in 
Rotterdam. 
 
Wie zijn wij? 
 
Stichting Op Weg Naar Werk legt zich toe op de deelname van nieuwkomers aan de Nederlandse 
samenleving. Wij geloven in de kunde en kwaliteiten van nieuwkomers en helpen hen graag bij 
het vertalen van hun ervaringen en kennis naar de Nederlandse arbeidsmarkt. 
 
Alles begint bij een goede taalbasis, en daarom verzorgen wij klassikale en online 
taalcursussen. Ook bieden wij persoonlijke begeleiding op het gebied van werkgelegenheid en 
onderwijs. Naast het opstellen van individuele werkplannen met de cursisten, stemmen we 
opdrachten met de bijbehorende vaktaal af op elke cursist en zijn of haar droombaan. 
 
Overtuigd? 
 
Is dit de vacature voor jou? Stuur dan vóór dinsdag 23 februari 2021 je motivatiebrief en CV naar 

info@ownw.nl. Mocht je nog vragen hebben dan kun je mailen naar info@ownw.nl of bellen naar 
06 85 64 59 50. 
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