
Gids voor  

(Taal-)vrijwilligers 

op Accent Avondschool 

      

   

 

 

 

 

  



Gids voor vrijwilligers op Accent Avondschool, versie 0.7 dd. juli  2019 Pagina 2 

 

Voorwoord: 

Mensen  met een verstandelijke beperking kunnen heel veel zelf. Wij willen hen leren om ook 

zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven te kunnen voeren. 

Tijdens de cursussen van Accent Avondschool leren zij allerlei handige zaken die ze kunnen 

gebruiken in hun directe leef- en werkomgeving. Ze doen dat in een ontspannen sfeer. Veilig, 

individueel en zonder prestatiedruk. Wie een cursus op Accent Avondschool gevolgd 

heeft,  kan vaak beter voor zichzelf zorgen en meedoen in de maatschappij. Op de 

avondschool willen we hen dus graag bijstaan om (weer) vertrouwen in zichzelf te krijgen. De 

hedendaagse bureaucratie, technologie en vaak onbegrijpelijke maatschappij biedt vaak te 

weinig houvast. Een maatschappelijk isolement ligt dan ook op de loer.  

Visie: 

Op de avondschool zijn wij ervan overtuigd, dat we veel aan de wereld van onze cursisten 

kunnen veranderen, als we ons daar samen voor openstellen! We kunnen er samen voor 

zorgen, dat iedereen op onze school zich veilig en van belang voelt. Dat de cursisten zichzelf 

of  gewoon anders kunnen zijn, zonder dat daar meteen door iedereen over gepraat wordt. Dat 

de cursisten het verdienen om als volwaardige mensen hun eigen geluid te laten horen. En: 

niet onbelangrijk, wij vinden dat iedereen leerbaar en trainbaar is. Als vrijwilliger op de 

avondschool, binnen het team werk je daar dus aan mee!  Wij geloven, dat als je dat wilt, er 

op onze school letterlijk ook een wereld voor jou open gaat. 

Het onderwijs op de avondschool is volop in ontwikkeling en beweging. We werken er met 

elkaar aan dat het cursusaanbod zoveel mogelijk op maat gemaakt wordt voor de cursisten. 

Omdat de cursisten zulke diverse leerproblemen hebben, is dat een behoorlijke taak, die zich 

niet altijd in geld uitbetaalt, maar wel heel veel voldoening schenkt in het werken op de 

avondschool. 

Bij ons op de avondschool staat de cursist centraal. We vinden dat, bij alles wat de cursisten 

willen leren, wij als docenten moeten kijken, wat de beste manier is om dat te doen. We 

zoeken met elkaar naar methoden die uitgaan van de mogelijkheden van de cursist. Daarbij is 

ondersteuning van vrijwilligers van groot belang. 

De avondschool in het grote geheel 

Wij zijn uniek in het aanbieden van cursussen en trainingen op maat aan de doelgroep. Geen 

enkele andere welzijns- of onderwijsorganisatie biedt een zo grote mate van deskundigheid, 

veiligheid en aanpassingsvermogen aan de actuele vragen.  

De avondschool is een onderdeel van het bestuur van CVO: Christelijk Voortgezet Onderwijs 

in Rotterdam. De zorgafdeling  hiervan heet: “Accent”. Hieronder vallen ook onderwijs-

opvangvoorzieningen en onderwijsondersteuning. Accent kent een eigen algemene directie 

die op korte afstand en met veel enthousiasme en deskundigheid de avondschoolteams 

faciliteert en ondersteunt. 

Accent Avondschool onderhoudt nauwe banden met verschillende organisaties op het gebied 

van wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding. (o.m. Mee-Rotterdam, Pameijer, 

ASVZ, Middin enz.) Veelal worden kandidaat-cursisten aangemeld door hun begeleiders, 

jobcoaches of ouders/verzorgers.  

 

Als een cursist nieuw binnenkomt, wordt er in een intakegesprek gekeken naar de hulpvraag 

van de cursist en zijn hij cognitieve en sociale  mogelijkheden. We gaan niet diep graven in 

het verleden, maar zien de cursist in zijn perspectief van het hier-en-nu.   
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Aan de hand van het intakegesprek, het liefst aangevuld met informatie van de woonwereld 

van de cursist, kunnen we zien welke benaderingswijze en aanpak het beste bij een bepaalde 

cursist kan passen. Het instapniveau wordt getoetst en hiermee kan een op maat gemaakt 

pakket aan lessen en trainingen aan de cursist aangeboden worden. De zorg coördinator zal 

zich over deze intake buigen en de resultaten met de betreffende docent doornemen. 

Wat verwacht de avondschool van vrijwilligers? 

• Affiniteit met onze doelgroep. Onze cursisten zijn heel nieuwsgierig naar nieuwe 

mensen. Ze willen graag met je kennis maken en zullen veel persoonlijke vragen 

stellen.”What you see is what you get!”  

• De welwillendheid om de handen uit de mouwen te steken. Iedereen op de 

avondschool werkt hard omdat het werk is dat veel voldoening geeft. Veel mensen 

putten er energie uit voor hun drukke werkzaamheden overdag. 

• Kennis hebben van eigen competenties. Geef duidelijk aan waar je sterke punten 

liggen. Een organisatie als de avondschool heeft hulp nodig op vele vlakken. Zoals 

administratie, hulp bij de groepen, één op één werken met een cursist, werken met een 

klein groepje cursisten, helpen met naar boven en naar beneden brengen van minder 

mobiele cursisten. 

• In overleg met schoolleiding kijken waar deze competenties kunnen worden ingezet. 

• Verantwoordelijkheid dragen voor de taak, die je op je hebt genomen. De 

avondschool wil graag op zijn vrijwilligers kunnen rekenen. Als de cursisten op jou 

kunnen rekenen geven ze heel veel vriendelijkheid en medemenselijkheid terug. 

• Het is dus: “vrijwillig, maar niet vrijblijvend”……. 

Wat biedt de avondschool aan vrijwilligers? 

• De avondschool geeft aan vrijwilligers de mogelijkheid om een extra dimensie aan 

hun leven toe te voegen. In de avonduren doe je veel inspiratie op, waar je overdag 

ook veel aan hebt. Een zeer respectvolle omgeving voor iedereen. 

• Voor Taalvrijwilligers de mogelijkheid om zich bij te scholen via onze partner: 

“Stichting Lezen en Schrijven” 

• Cursussen of trainingen via de vrijwilligersorganisaties (gratis) 

• Een plezierige werkomgeving met veel collegialiteit. 

• Een goede sfeer, waarin hulp en steun aan elkaar wordt geboden.  

• Enorm veel waardering voor je inzet. Je krijgt meer terug dan je erin stopt. 

• Verzekering tijdens de werkuren. 

• Soms bieden vrijwilligers zich aan om gedurende het gehele cursusjaar ondersteuning 

te bieden. Er zijn ook vrijwilligers die gedurende enkele avonden beschikbaar zijn. 

Voor de eerste groep kan de directie samen met de vrijwilliger afspraken maken voor 

een vrijwilligersvergoeding conform de wettelijke omschrijvingen hiervan. 

Onze werkwijze: 

Acquisitie van vrijwilligers geschiedt door de directie enerzijds en anderzijds via de warme 

contacten van de avondschool met organisaties als: NL Cares,  Rotterdammers-voor-elkaar, 

Huizen van de Wijk (o.a. “de Nieuwe Nachtegaal”),  enz. 
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Tijdens een kennismakingsgesprek / bezoek aan Avondschool bekijken we elkaars vragen en 

wensen. Dan wordt een besluit genomen om de vrijwilliger in te zetten. In ieder geval wordt 

er een gegevensformulier ingevuld door de vrijwilliger. Het is mogelijk dat er ook een 

vrijwilligersovereenkomst wordt opgesteld. Bij een match wordt ook een zgn “VOG” 

(verklaring goed gedrag) gevraagd. De kosten hiervan draagt de school. Ze worden 

opgestuurd naar het bestuur met ID bewijs, BSN nr en evt. certificaten of diploma’s. 

Uiteraard wordt er regelmatig overlegd over je plaats binnen de school, welke activiteiten 

passen bij jouw kwaliteiten of ambities, welke ontplooiingskansen je zoekt en hoe je met de 

doelgroep omgaat. 

De tijden wanneer je de werkzaamheden uitvoert liggen tussen 18.45 en 21.15 uur. 

Als je ziek bent of om andere redenen niet kunt komen laat je dit even weten aan de directeur 

of locatieleider,  te bereiken op zijn/haar mobiele nummer.  

Er is een veiligheidsplan op de avondschool aanwezig. Het is zaak om hiervan goed op de 

hoogte te zijn. Periodiek wordt er geoefend hoe te reageren bij een calamiteit. 

We streven ernaar om naast onderwijs ook veel met de cursisten te praten. Soms vragen ze 

advies over dingen, die ze in het dagelijks leven tegen komen. We vinden het belangrijk dat 

cursisten zich goed voelen op de avondschool. Het is tenslotte hun school en hun onderwijs. 

De avondschool moet naast een instituut voor onderwijs een plek zijn voor gezelligheid en 

veiligheid. Je kunt hier als vrijwilliger een grote bijdrage aan leveren. 

Organogram 

In een groeiende professionele organisatie als Accent Avondschool zijn de volgende 

teamleden te onderscheiden: 

• vestigingsdirecteur  

• locatieleider 

• docent 

• stagecoördinator  

• administratief medewerker(-s) 

• vrijwilligers, al dan niet met overeenkomst 

• Stagiairs(-es) 

• Assistenten (meestal meehelpende cursisten) 

Stagiaires kunnen vaak goed ingezet worden om  hun specifieke opdrachten vanuit hun 

opleiding te helpen invullen. Een welkome bijkomstigheid is de zorg die zij kunnen vervullen 

in de gehele avondschool. Er is naast een gids voor vrijwilligers en ook een praktijkgids voor 

stagiaires en voor nieuwe docenten op de avondschool aanwezig. 
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Vakken en cursussen: 

De avondschool voorziet in het volgende  cursusaanbod:  

(kan verschillen per locatie en cursusjaar) 

• Praktisch rekenen o.a. omgaan met geld en tijd 

• Rekenen, Taal en Lezen (RTL) 

• Nederlandse taal voor NT1, NT2 en Laaggeletterden 

• Engels 

• Gezond Koken  

• Computervaardig en Veilig Internetten (met Willie Webwijs) 

• Remediërende lessen met online ondersteuning (ETV en Oefenen.nl) 

• Typecursus met de computer 

• Voorbereiding theoretisch rijbewijs voor bromfiets en auto. 

• Fitness en gezond bewegen 

• Schilderen en Tekenen ( QWAZT ) 

• Digitale Fotografie 

• Textiel, 

• Veiligheidscertificaat  ( VCA en SWB) 

• Budgetteren en Geldrekenen (“Schatbewaarder”) 

• Basis-Arbeidsvaardigheden ( “Prettige Collega’s) 

• Zelfstandig(-er) Wonen (“Bijzondere Buurtgenoten) 

• Creater 

• Djembé 

 

korte cursus: 

EHBO / BHV 

Projecten: 

In nauwe samenwerking met o.a. de stichting STRAS zijn (en worden) er op maat gemaakte 

projecten opgezet: 

• Bijzondere buurtgenoten ( Hoe redt je jezelf binnen een woongemeenschap en de 

buurt ) 

• Break Out (een vervolg) 

• Willie Webwijs (Computerprogramma, waarmee onze cursisten getraind worden om 

veilig en zelfstandig kunnen internetten) 

De schoolorganisatie: 

De laatste jaren is er enorm aan de weg getimmerd, om de scholing voor verstandelijk 

beperkten op de kaart te krijgen in Rotterdam. Er is veel werk gestoken in grote projecten en 

het samengaan van de diverse avondscholen, alsmede in samenwerking op de Sociale Kaart. 

De professionaliseringsslag gaat door:  Begin januari 2016 zijn wij “Accent Avondschool 

Nieuwe Stijl” gestart. Hiervoor is een zgn. “Transitieplan” voor de Gemeente opgesteld. Ook 

projectplannen voor Taalontwikkeling zijn ingediend.  

We hopen dat jij als vrijwilliger ons met een frisse blik wilt ondersteunen. 
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Vragen: 

Het bovenstaande is een beknopte weergave van de avondschool. Als er nog vragen zijn, dan 

kun je die aan één of meerdere van de teamleden en de schoolleiding stellen.  

 

Verdere informatie is te vinden in: 

 

• De website www.accentavondschool.nl  

• De gezamenlijke schoolbrochure 

• Flyers voor cursussen, oa. NT2. 

• Het curriculum en het CVS 

• De praktijkgids voor stagiaires en vrijwilligers 

• Handelingswijzers gedragskenmerken 

• Het veiligheidsplan per locatie 

• De klassenmappen 

Bijlagen: 

Als bijlagen, kunnen de volgende zaken worden ingevoegd: 

• Personeelslijsten van de diverse vestigingen. 

• Schoolavonden en tijden, alsmede vakanties 

• Rooster: “Taxidienst” 

• Jaaroverzicht van de diverse activiteiten. 

Tot slot: 

Vrijwilligers komen op heel veel verschillende manieren in contact met de avondschool. 

Soms komt het voor dat vrijwilligers het zo zinvol, bevredigend en leuk vinden dat zij 

meerdere jaren hun invulling vinden op de avondschool. Er zijn heel veel verschillende 

manieren waarop je de avondschool in zijn geheel of in specifieke delen kunt ondersteunen. 

Wellicht heb je ideeën waar wij nog niet bij stil hebben gestaan. Zo zijn er vrijwilligers actief 

als ambassadeur, als P.R adviseur of uitvoerder, als cursistondersteuner, als administratief of 

ICT medewerker, als handige hulp, als lesondersteuner, als tekstschrijver, 

websiteondersteuner, zeilinstructeur (bij Plons), curriculum-ontwikkelaar, QWAZT-kunst-

ondersteuner, fitness-assistent, djembé-trainer,  enz.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.accentavondschool.nl/

