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Vacature Adviseur ITTA UvA 
 
Werk je graag vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve, 
praktijkgerichte oplossingen voor het onderwijs? Kom dan ons team versterken!  
We groeien en zoeken nieuwe collega’s. 

 
 

Wat ga je doen? 
 Je gaat aan de slag in het vo, het mbo of in projecten voor de volwasseneneducatie en 

inburgering. 

 Als adviseur ondersteun je teams en coördinatoren, train je docenten, werk je aan lesmaterialen 

en voer je praktijkgericht onderzoek uit. 

 Je treedt op als uitvoerder in het projectteam en soms als projectleider, afhankelijk van je 

ervaring en wensen. 

 Je verricht je werk overal in het land, op kantoor in Amsterdam of vanuit huis. 

 

Jij bent: 
• een specialist op het gebied van NT2, taalontwikkeling en taalonderwijs; 

• breed inzetbaar qua thema’s, doelgroepen en soorten projecten; 

• flexibel en werkt aan verschillende opdrachten naast elkaar; 

• creatief en zet dit in voor het ontwikkelen van aansprekende trainingen en het bedenken van 

innovatieve producten;  

• een stimulerende, betrouwbare gesprekspartner voor opdrachtgevers; je zet je vakkennis en 

ervaring in om hun doelen bereikbaar te maken. 

 

Jij hebt: 
• een relevante academische opleiding, bijvoorbeeld master NT2 of onderwijskunde met 

specialisatie taal; 

• een aantal jaar werkervaring in projecten voor het regulier onderwijs, bij voorkeur mbo en/of vo; 

• ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van training voor docenten; 

• kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van (praktijkgericht) onderzoek en/of 

materiaalontwikkeling; 

• ervaring met het acquireren van verschillende type opdrachten en een eigen netwerk onder 

scholen, beleidsmakers, onderzoekers; 

• uitstekende sociale, mondelinge en schriftelijke (inclusief Engelse) vaardigheden. 

 

Wij bieden: 
• een marktconform salaris; 

• een werkweek van 32 uur; 

• een contract voor een jaar, met de intentie te verlengen voor onbepaalde tijd; 

• een fijn en collegiaal team, waarin gelijkwaardige en stimulerende samenwerking van belang is. 
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Over het ITTA 
Het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam) is hét kennisinstituut voor 

Nederlands als eerste en tweede taal. Onze visie is dat je taal leert vóór, dóór en met de praktijk. 

ITTA UvA is een projectorganisatie binnen de UvA Ventures. Onze projecten beslaan onderzoek, 

(docenten)trainingen, beleidsondersteuning en -advies en lesmateriaalontwikkeling. Onze doelgroep 

bestaat uit jongeren en volwassenen, praktisch en theoretisch opgeleiden, Nederlandstaligen en 

anderstaligen. 

 

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan je sollicitatie, in de vorm van een motivatie en CV, uiterlijk 16 januari 2023 naar 

Louise.Zewe@itta.uva.nl. Over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Lies Alons 

Lies.Alons@itta.uva.nl of Elwine Halewijn Elwine.Halewijn@itta.uva.nl 

 

t     020 246 6166 

e    info@itta.uva.nl  

w   www.itta.uva.nl 
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