
 

-Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld- 

Vacature   Adviseur ITTA UvA 

Wij zijn… 
… het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam): hét kennisinstituut voor 

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

18 medewerkers van het ITTA zoeken een collega-adviseur. 

Als je graag vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid werkt aan innovatieve, 

praktijkgerichte oplossingen voor het onderwijs, dan zit je bij ons goed. De doelgroep van ons werk 

bestaat uit jongeren en volwassenen, laagopgeleiden en hoogopgeleiden, autochtone Nederlanders 

en anderstaligen.  

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

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

Jij bent… 

… een specialist op het gebied van NT2, taalontwikkeling en -onderwijs of leerproblematiek. Je bent 

breed inzetbaar qua thema’s, doelgroepen en soorten projecten. Werken aan verschillende 

opdrachten naast elkaar doet een beroep op je flexibiliteit. Je treedt op als uitvoerder in het 

projectteam en soms als projectleider. Je creativiteit zet je in voor het bedenken van innovatieve 

producten, voor onderzoek en training. Voor opdrachtgevers ben je een stimulerende, betrouwbare 

gesprekspartner. 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 reguliere onderwijs (po, vo en/of mbo); 

• kennis en vaardigheden voor (praktijkgericht) onderzoek en training; 

• 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 (minimaal) 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 

Ben je geïnteresseerd? 

Stuur dan je sollicitatie, in de vorm van een motivatie en actueel CV, naar Jessica.Witte@itta.uva.nl. 

Na de sluitingsdatum [2 maart 2020] ontvang je binnen twee weken reactie.  

Kijk voor meer informatie op onze website: www.itta.uva.nl. Over de inhoud van de vacature kun je 

contact opnemen met Lies Alons, Directeur Onderwijs (lies.alons@itta.uva.nl).  

Bezoekadres : Roeterseilandcampus (Universiteit van Amsterdam) – gebouw J/K 
Valckenierstraat 65-67, kamer 2.13 (Secretariaat), 1018 XE  AMSTERDAM 
 
t     020 525 3844 
e    info@itta.uva.nl  
w   www.itta.uva.nl 
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