
 

 
 
 

 
Het onderwijs is in beweging. Meer dan ooit is het van belang dat schoolleiders en docenten 
investeren in de kwaliteit van hun onderwijs en hun organisatie. Noordhoff Academy biedt 
ondersteuning in het versterken hiervan. Wij geloven in maatwerk en denken mee in 
leeroplossingen door docenten verder te professionaliseren. Zo bereiken we een duurzame 
verandering.  Om onze activiteiten verder te kunnen uitbreiden zijn wij op zoek naar: 
 
  

Trainers (vak)didactiek 
 

Je draagt bij aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en krijgt energie van 
het aanleren van nieuwe vaardigheden aan docenten en het overbrengen van kennis op het gebied 
van (vak)didactiek en gepersonaliseerd leren. 
 
 
Noordhoff Academy biedt school brede trajecten aan op het gebied van Gepersonaliseerd Leren en 
Formatief Handelen en voor Toetsing en Examinering. Daarnaast biedt Noordhoff Academy 
trainingen op het gebied van digitalisering en (vak) vaardigheden van docenten en secties. 
 
Wat ga je doen? 
Als trainer verzorg je (series) trainingen op locatie van onze klanten aan groepen docenten. Er is een 
groeiende vraag naar training en consultancy. Jij neemt als trainer onze klanten mee op deze 
uitdagende reis. Je helpt de professionals voor de klas om vorm te geven aan verandering. Je geeft 
onder andere trainingen over digitale didactiek, gepersonaliseerd leren, formatief handelen en 
toetsing. 
 
Hierin herken jij jezelf 

• Je hebt ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen aan kleine groepen 

• Je bent in staat dynamieken in de training, zowel in de onder- als bovenstroom, te herkennen en 
daar op in te spelen  

• Je hebt kennis van didactiek, gepersonaliseerd leren en/of formatief handelen 

• Je hebt ervaring binnen het onderwijs en weet wat daar speelt 

• Je beschikt over didactisch vermogen 

• Je bent bekend met de digitale uitdagingen in het onderwijs 

• Je weet te motiveren en te stimuleren 

• Je bent flexibel, creatief en communicatief vaardig 
 
Wat wij bieden 

• Een freelance contract o.b.v. marktconforme tarieven 

• Organisatorische en inhoudelijke ondersteuning 

• Samenwerking met een inspirerend en betrokken team met hart voor het onderwijs 
 
Reageren op de vacature 
Zie jij het helemaal zitten om het verschil in het onderwijs te gaan maken en word jij graag onderdeel 
van ons freelance team? Of heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Soraya 
Risamena, Business Coördinator Noordhoff Academy, via 06-82320467 of mail naar 
academy@noordhoff.nl 


