
 

Vacature: Trainer Inclusief Onderwijs (8-24u pw) 
Wij zoeken per direct ervaren trainers met kennis van inclusie en uitsluiting en het 
onderwijsveld. Wil jij deel uitmaken van een hecht en betrokken team? Vind je het 
interessant onderwijsprofessionals te trainen op deze onderwerpen? Wil je graag een 
verschil maken in het onderwijs van de toekomstige generaties? Solliciteer dan nu!  
 
Onze missie: alle scholen in Nederland kennis laten maken met wereldburgerschap 
 
Met Fawaka WereldBurgerschap nemen wij 
schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces 
naar een school die trots is op haar 
(wereld)burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de 
door de overheid gestelde eisen. 
 
Voor onze leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete 
scholing rondom racisme en discriminatie’ zijn wij op 
zoek naar ervaren trainers.  
Tijdens deze leergang gaan leraren (PO, VO, MBO) op 
basis van verdieping in verschillende wetenschappelijke 
bronnen in op hoe zij racisme en andere vormen van 
structurele uitsluiting kunnen herkennen in hun eigen 
onderwijspraktijk en daar proactief op kunnen handelen. 
 
Functieomschrijving 
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de leergang Inclusief Onderwijs, waaronder 
het begeleiden van sessies met groepen onderwijsprofessionals (max. 20 personen), het 
lezen en becommentariëren van opdrachten tijdens de leergang en dit verwerken in de 
sessies. Je houdt wetenschappelijke inzichten en literatuur bij voor thema’s als racisme, 
discriminatie en privilege. Zo zorg jij voor kwalitatief hoogwaardige workshops met aandacht 
voor hoe de onderwijsprofessionals het geleerde kunnen toepassen in hun praktijk. 
 
JOUW PROFIEL 

● (wetenschappelijk) onderlegd in thema’s inclusie, uitsluiting en discriminatie 
● (ruime) ervaring met trainingen geven aan groepen professionals van ca. 20 mensen 
● ervaring binnen onderwijssector 

 
WAT BIEDEN WIJ 

● Flexibele werktijden en marktconform salaris in loondienst of op ZZP-basis 
● De kans om écht impact te maken via de leraren van nu en van morgen 
● Een betrokken en divers team met kantoor in Amsterdam 

 
INTERESSE? 
Stuur uiterlijk 31 januari 2021 voor 00:00 je CV en een korte motivatie (½ A4’tje) naar 
sollicitatie@fawakaondernemersschool.nl o.v.v. ‘vacature Trainer Inclusief Onderwijs’.  
Vragen? Stuur een mailtje of bel op 06 4921 8209 en vraag naar Thiëmo. 
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