
Heb je passie voor techniek en wetenschap? En affiniteit 
met kinderen en jongeren? Woon je in Rotterdam en ben je 

statushouder (geweest)? Lees dan verder en ga kinderen lesgeven 
in techniek! 
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Doe mee aan ons leerwerktraject tot workshopleider Techniek. Kom 
naar onze informatiebijeenkomst op 6 mei van 15:00 tot 17:00! Tijdens de 
informatiebijeenkomst zie je een workshop aan kinderen in actie, kun je 

alles vragen over het leerwerktraject en gelijk solliciteren. 

Ben je klaar voor een stap 
richting werk of studie in 

onderwijs of jongerenwerk?

https://www.stichtingmano.nl/


EEN STAP RICHTING WERK OF STUDIE IN ONDERWIJS OF JONGERENWERK?

Ben jij iemand met passie voor techniek, weet je hoe je kinderen en jongeren kan 
motiveren voor techniek en ben je niet bang om voor een groep of klas te staan, dan 
is ons leerwerktraject Workshopleider Techniek iets voor jou.

Dit leerwerktraject maakt deel uit van Samen Door Samen, het onderdeel van stichting Mano 
dat zich richt op de participatie en integratie van statushouders in Rotterdam. Wij werken 
hierin samen met HET LAB Rotterdam. 

Gedurende dit intensieve traject van 4 maanden (tijdsinvestering is 20 uur per week) krijg je 
verschillende trainingen en workshops op het gebied van lesgeven, techniek voor kinderen 
en jongeren, presentatietechnieken, etc. Je wordt klaargestoomd om workshops en lessen 
Techniek te geven en te assisteren bij lessen aan kinderen op scholen en bij maatschappelijke 
organisaties. Ook krijg je NT2-lessen B1/B2, sollicitatietraining, coaching en intervisie. 

In 20 uur per week maak je huiswerk, volg je lessen en loop je stage waarin jij jouw eigen 
groepen kinderen en jongeren gaat lesgeven bij HET LAB Rotterdam. We zetten in op het 
vergroten van jouw professionele netwerk door werkbezoeken, gastdocenten en maatjes. 

Het programma is een eerste stap in jouw mogelijke (studie)carrière in het onderwijs, bij een 
jongerenorganisatie of maatschappelijke organisatie. Samen met jou kijken wij waar jij het 
beste tot je recht komt! Na 16 weken ben je een opgeleide workshopleider en heb je een 
goed beeld van wat jouw volgende stap wordt. Per thema ontvang je een badge, aan het 
eind een certificaat over het hele traject en een warme referentie voor jouw volgende stap. 

We bieden je een vrijwilligersvergoeding van 100 euro per maand voor de tijd dat je actief 
bent binnen het leerwerktraject. 

Selectiecriteria zijn:
• Minimaal B1 niveau Nederlands
• Affiniteit met en passie voor techniek
• Leergierig en zelfstandig 
• Goed met kinderen en jongeren 
• In de periode van eind mei tot eind oktober 2022 ben je 20 uur per week beschikbaar 

Meld je aan voor de vrijblijvende informatiemiddag via info@samendoorsamen.nl!  Mocht je 
niet naar de informatiemiddag kunnen komen, solliciteer dan direct met cv en motivatiebrief 
via lieke@stichtingmano.nl. In de week van 16 mei zijn de sollicitatiegesprekken. Het 
programma start eind mei met 6 deelnemers. 

Adres van de informatiebijeenkomst is: Schiemand 20 in Rotterdam!
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