Rijnstad en Rozet zijn actief in Arnhem en we zijn van meerwaarde op sociaal maatschappelijk
gebied in de wijken. Rijnstad zet zich met kennis en passie in om inwoners uit Arnhem en
omgeving op weg te helpen met deelname aan onze samenleving. Van ondersteuning bij
opvoeding tot inzicht bij geldzaken: ons motto is dat we samen werken aan een sociaal en
duurzaam perspectief. Rozet ondersteunt en initieert activiteiten door de hele stad om met
kunst, taal en erfgoed ontwikkeling van mensen mogelijk te maken zodat iedereen kan
meedoen.
Als partners verbinden we ons in de bevordering van geletterdheid. Daarin bundelen we onze
krachten en vormen we een Taalhuis. Voor dit Team Taalhuis Arnhem, zoeken we 3 nieuwe
collega’s in de rollen van:
Expert basisvaardigheden - 1,32 FTE
Stedelijk coördinator basisvaardigheden - 0,7 FTE
TEAM TAALHUIS
Voor het nieuw te vormen team zoeken we inhoudelijk deskundige collega’s die een zichtbare
structuur neerzetten van aanbod, verwijzingen en verbinding tussen aanbieders en
vindplaatsen. De coördinator en de experts zijn als spinnen in het web met aanbieders van
formele en informele educatie en vindplaatsen in stad en regio. Samenwerking, afstemming,
schakelen, innoveren en realiseren is voor dit team een vanzelfsprekendheid. Het team biedt de
vindplaatsen en aanbieders ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering met
betrekking tot basisvaardigheden.
In samenwerking met aanbieders en vindplaatsen zorgt het Team Taalhuis voor ontwikkeling
en uitvoering van passende leertrajecten voor inwoners op één of meerdere basisvaardigheden.
In samenwerking met netwerkpartners wordt vraag en aanbod snel en doeltreffend
samengebracht. Een er-op-af mentaliteit zorgt ervoor dat inwoners en netwerkpartners vragen
kunnen stellen en de weg naar aanbod weten te vinden.
GEZOCHT
Als Stedelijk Coördinator Basisvaardigheden ben je een echte netwerker. Als verbinder tussen
vindplaatsen en aanbieders en aanbieders onderling ben je zichtbaar, benaderbaar en schakel je
makkelijk tussen verschillende niveaus. Daarbij heb je nauwe afstemming met het team, de
bestuursadviseur van de gemeente en ben je lid van het kernteam laaggeletterdheid. Je
signaleert kansen voor (nieuwe) samenwerking en stuurt aan op (door)ontwikkeling van het
educatieaanbod, gericht op de vraag van de inwoner of vindplaats. Telkens werk je vanuit het
doel om experts in laaggeletterdheid en basisvaardigheden bij elkaar te brengen in Arnhem voor
maximale kennisuitwisseling en impact in de stad.
Zelfstarter, integer en ontwikkelingsgericht zijn onderdelen van je profiel. Verder kun je met ons
vorm en inhoud geven aan samen groeien en breng je het volgende mee:
DNA:
• minimaal 3 jaar werkervaring binnen volwasseneducatie of het sociale domein;
• bachelor/master werk- en denkniveau;
• kennis op het gebied van didactiek;
• kennis van de sociale kaart;

•
•

een netwerker en gericht op samenwerking;
je weet uitvoering te geven aan M&C uitingen, passend bij de huisstijlen.

GEZOCHT
Als inhoudelijk expert basisvaardigheden werk je met je collega expert en coördinator aan het
verbinden van wijkgerichte initiatieven. Je bent te vinden in de wijk en brengt laaggeletterdheid
onder de aandacht bij bestaande structuren en netwerken. Daarin richt jij je op het aanbieden
van een passend leertraject voor elke inwoner die dit nodig heeft. Gericht op persoonlijke
aanpak, analyseer je de individuele leervraag en zet je doelmatig aanbod in. Over het totale
aanbod en actieve signalering geef je informatie en advies aan vindplaatsen.
Betrouwbaar, cultuursensitief en ontwikkelingsgericht zijn onderdelen van je profiel. Verder kun
je met ons vorm en inhoud geven aan samen groeien en breng je het volgende mee:
DNA:
• bachelor/master werk- en denkniveau.
• minimaal 3 jaar werkervaring binnen volwasseneducatie
• onderlegd in het toetsen van taalniveau en/of basisvaardigheden
• vakinhoudelijke expertise op het gebied van NT1 en NT2
• kennis op het gebied van didactiek;
• kennis van de sociale kaart;
• een netwerker en gericht op samenwerking.
BELONING
Een nieuwe rol in een nieuw te ontwikkelen team waarin je mee kunt bouwen. Rijnstad en Rozet
geven samen sturing aan het Team Taalhuis Arnhem op basis van de gestelde doelen. Je komt
in dienst bij Rozet voor in eerste instantie de duur van één jaar. De cao Openbare Bibliotheken
is van toepassing.
REACTIE
Wil je meer weten over één van deze functies of ben je de persoon die we zoeken? Wij zijn
op verschillende manieren te bereiken. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Charlotte Hegeman of Esther Aleksandrova, bereikbaar per e-mail. Reageren kan door je
gegevens voor 1 december aanstaande te sturen naar vacatures@rozet.nl. We kijken uit naar
je reactie!
Gesprekken hebben we gepland in de tweede week van december.

