
 
Vacature: Gastdocenten - Aflatoun Nederland 

 

Organisatie: Aflatoun International 

Locatie: Amsterdam  

Werktijd: Oproepbasis 

Salaris: €25- €60 euro per uur 

Startdatum: z.s.m. 

 

 

Over Aflatoun International 

Aflatoun International is een internationale stichting die zich richt op sociaal en financieel onderwijs voor 

kinderen en jeugd, gefocust op de meest kwetsbare groep. Aflatoun werkt samen met een groot partnerwerk, 

verspreid over meer dan 100 landen, om deze missie uit te voeren. Jaarlijks worden meer dan 10 miljoen 

kinderen bereikt.  
 

Functieomschrijving: 

Stichting Aflatoun International is op zoek naar gastdocenten voor Aflatoun Nederland. De organisatie zal de 

komende periode groeien in het aantal projecten en partners in Nederland. De werkzaamheden zullen bestaan 

uit het geven van gastlessen op PO- en VO-scholen in Amsterdam en omstreken. Reizen naar scholen in andere 

provincies kan ook deel uitmaken van de functie.  

 

Wie zoeken wij? 

 Je volgt op dit moment een lerarenopleiding of je hebt een lerarenopleiding gedaan. 
 Of je bent een student met een MBO/HBO/WO opleiding in Pedagogiek, Ontwikkelingsstudies, Sociale 

 wetenschappen, Antropologie, Internationale betrekkingen of een vergelijkbare studie.   

 Je vindt het leuk om met kinderen en jongeren te werken en om voor de klas te staan.  

 Je hebt een dynamische, proactieve en creatieve persoonlijkheid. 

 Je bent communicatief sterk in het Nederlands. 

 Je kunt je goed uitdrukken in het Engels of je bent een native speaker (plus). 

 Je wilt je actief inzetten om kinderen en jongeren financieel zelfredzaam te maken.  

 

 

Wat bieden wij? 

 Een contract op oproepbasis en reiskostenvergoeding. 

 Een internationaal netwerk. 

 Leuke (internationale) collega's en een fijn kantoor in Amsterdam-Zuid dichtbij het station. 
 Aflatoun trainingen en verdere ondersteuning.  

 De mogelijkheid om presentatie- en didactische vaardigheden op te doen.  

 Doorgroeimogelijkheden om een Aflatoun Master Trainer te worden.  

 De kans om veel verschillende scholen en onderwijsconcepten te zien en een positieve impact te 

 maken op kinderen in Nederland en wereldwijd.  

 

 
Vragen? 
 



 
Heb je vragen over de vacature? Stuur dan een email naar mahbobah@aflatoun.org. 
 

 
Geïnteresseerd? 

 
We horen graag van je!  

Stuur je CV en motivatiebrief naar https://aflatoun.bamboohr.com/jobs/view.php?id=151                                                         

vóór 17 oktober 2022. 
 

 

 

 

 

  

https://aflatoun.bamboohr.com/jobs/view.php?id=151


 
Vacancy: Guest teachers - Aflatoun Nederland 

 

Organisation: Aflatoun International 

Location: Amsterdam  

Working hours: On-call basis 

Salary: €30- €60 

Starting date: asap 

 

 

About Aflatoun International 

Aflatoun International is an international NGO that focuses on social and financial education for (vulnerable) 

children and youth. Aflatoun works with a large partner network in over 100 countries to carry out its mission. 

More than 10 million children are reached annually. 

 

 

Job description: 

Aflatoun International is looking for guest teachers for Aflatoun Netherlands. The organization will grow in the 

coming period in its number of projects and partners in the Netherlands. The work consists of giving guest 

lessons for primary and secondary schools in Amsterdam and it’s surrounding regions. Travel to schools in 

other provinces can also be part of the job.  
  
 

Who we are looking for? 

 You are a teacher or you are currently pursuing a teacher degree.  

 Or, you are a MBO/HBO/WO student pursuing a degree in Pedagogy, Development Studies, Social 

Sciences, Anthropology, International Relations or a similar study.  

 You enjoy working with children and young people and in a classroom/school setting.  

 You have a dynamic, proactive and creative personality. 

 You are communicatively strong in Dutch or you are an English native speaker. 

 You want to actively engage in making children and youth financially self-sufficient.   

  

What we offer? 

 An on-call contract and travel allowance.  

 An internation network.  

 Awesome (international) colleagues and a nice office in Amsterdam South close to the station. 

 Aflatoun training and further support. 

 The opportunity to acquire presentation and didactic skills. 

 Growth opportunities to become an Aflatoun Master Trainer.  

 The opportunity to see many different schools and educational concepts and make a positive impact 

on children in the Netherlands and worldwide.   

  

Questions?  

Do you have any questions about the vacancy? Please send an email to mahbobah@aflatoun.org. 

 

Interested? 
 
  
We would love to hear from you!  



 
Send your CV and motivation letter to nederland@aflatoun.org before 17 October 2022.  
  
 

mailto:nederland@aflatoun.org

