
Klassenassistent

Vluchtelingen en migranten leren de Nederlandse taal door het volgen van een inburgeringscursus. Ook 
leren ze daar meer over regels en gebruiken in Nederland. VluchtelingenWerk is een van de aanbieders van 
inburgeringscursussen. Als klassenassistent ondersteun je een NT2 docent tijdens de les. Je begeleidt 
(groepjes) cursisten onder supervisie van de docent.

Taakomschrijving 

Als klassenassistent ben je bezig met het begeleiden, ondersteunen en coachen van cursisten bij het leren 
van de Nederlandse taal tijdens de inburgeringsfase. Als klassenassistent ben je ondersteunend aan de 
docent, je bent niet verantwoordelijk voor de inhoud van de les. Je Taken bestaan uit:

 Begeleiden van cursisten tijdens de uitvoering van opdrachten 
 Eenvoudige computervaardigheden, zoals het openen van websites, computers opstarten en 

afsluiten maar ook het uitpluizen als er iets is. 
 Stimuleren en activeren van (groepjes) cursisten in het spreken van de Nederlandse taal
 Coachen van de inburgeraars tot en met het inburgeringsexamen
 Voortgang van de cursisten bespreken met de docent
 Signaleren van problemen en/of behoeften van inburgeraars en deze bespreken met de docent

Wat vragen wij? 

VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers met mbo+ werk- en denkniveau, die zich voor een periode 
van ten minste één jaar willen inzetten. De lessen vinden plaats op een vast moment in de week en duren 2 
tot 4 uur. Als klassenassistent ben je aanwezig bij minimaal 1 les per week. Je herkent jezelf in het volgende 
profiel: 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 Goed om kunnen gaan met een computer
 Flexibiliteit in het omgaan met onverwachte en onbekende situaties
 Goede communicatieve vaardigheden
 Vaardigheid in het coachen van en werken met een (kleine) groep 

Wat bieden wij?

 Het opdoen van werkervaring in een maatschappelijke organisatie
 Deskundige begeleiding door een beroepskracht
 Reis- of onkostenvergoeding en verzekering tijdens werktijd
 Deelname aan trainingen en cursussen 

Interesse?

Aanmelden voor deze vrijwilligersfunctie kan via het aanmeldformulier op de website van VluchtelingenWerk 
Oost Nederland. Stuur voor vragen over deze vacature een mail naar vrijwilliger-oost@vluchtelingenwerk.nl. 

Let op: dit is een standaard functieomschrijving, de inhoud kan per locatie afwijken. 
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