Taalschool Sipi verzorgt Inburgeringscursussen in Amsterdam Noord, Oost en Zuidoost.
Ook verzorgt Sipi NT1 cursussen Taal en- Digitale vaardigheden voor laaggeletterde
Nederlandssprekenden in Amsterdam en de regiogemeenten.
Sip zoekt per direct:

Docenten Digitale Vaardigheden
Voor cursussen Digitale Vaardigheden met aandacht voor de taalvaardigheid
De gemene deler tussen de cursisten is dat zij vloeiend Nederlands spreken. Tijdens de cursus
werken zij met name aan het vergroten van hun digitale vaardigheden. Daarnaast wordt er ook
aandacht geschonken aan hun taalvaardigheid op het gebied van lezen en schrijven.
De eindtermen digitale vaardigheden in de volwasseneneducatie zijn op twee niveaus
beschreven: Basisniveau 1 en Basisniveau 2. Er is echter een grote groep die Basisniveau 1 (nog)
niet behaald heeft: van deelnemers die totaal niet-digitaal vaardig zijn tot deelnemers die
Basisniveau 1 bijna hebben bereikt. Omdat de stap van niet-digitaal vaardig naar Basisniveau 1
heel groot is en om onderscheid aan te kunnen brengen tussen niet-digitaal vaardig en
deelnemers die hun vaardigheden al deels ontwikkeld hebben, is er een niveau-omschrijving
onder Basisniveau 1 toegevoegd, het Instroomniveau.
Profiel Docent Digitale Vaardigheden:
•
•
•
•

Je kunt je weg vinden in de digitale wereld en je bent in staat je kennis over te brengen
aan anderen.
Je zorgt voor een open communicatieve leeromgeving, een klimaat in de klas waarbij
cursisten zich veilig voelen en waarin ze worden gestimuleerd en gemotiveerd;
Je bent in staat om een groep cursisten bij de les te houden;
Je bent representatief, collegiaal, en je werkt zelfstandig en gestructureerd.

Taken:
•
•
•
•
•

Je begeleidt, coacht en motiveert de cursisten in hun leerproces;
Je geeft gedifferentieerd les zodat elke cursist kan werken aan zijn persoonlijke
leerdoelen;
Je voert het verzuimbeleid van Sipi uit: je laat tekenen voor presentie en stuurt
verzuimbrieven.
Gedurende het hele traject zorg je voor informatieoverdracht en stem je je
werkzaamheden af met collega-docenten, administratie en de Coördinator.
Je bent aanwezig bij overleggen; intervisiebijeenkomsten en
deskundigheidsbevorderingen;

•

Je levert rapportages aan waarin je rapporteert over het resultaat van de cursisten;

Sipi biedt:
•
•
•

Een dynamische werkomgeving waarin geen dag hetzelfde is, waar je veel vrijheid krijgt,
initiatief kunt nemen en veel kunt leren;
Deskundigheidsbevorderingen, afgestemd op jouw leerwensen (ZZP-ers declareren hun
uren).
Een prettige werksfeer binnen een hecht team.

Interesse?
Mail je c.v. en beschikbaarheid zo snel mogelijk naar Anna-Marie de Wijs, anna-marie@s-ipi.nl.

