
 
 

 

Vacature: Docent MON€Y SCHOOL 

 
Wil jij samen met MON€Y SCHOOL jongeren en hun ouders in Amsterdamse aandachtswijken 

verrijken met (financiële) educatie? Heb je altijd al willen werken voor een groeiende innovatieve 

sociale onderneming? Misschien word jij dé nieuwe aanwinst voor onze MON€Y SCHOOL 

docentenpool voor het schooljaar 2018-2019? 

 

Carmen (onderwijskundige): 

“Jongeren zien groeien, maakt mij blij!” 

 

Wie? Role model gezocht!  

Heb jij hart voor jongeren en heb je het in je om een rolmodel te zijn voor jongeren en hun ouders 

en de MON€Y SCHOOL jongerenbegeleiders? Word je er gelukkig van om hun zelfvertrouwen en 

talent te laten groeien met jouw lessen? Kun je goed omgaan met verschillende culturen? En 

daarnaast ben je: 

- een gemotiveerde docent die jongeren kan inspireren; 

- iemand die zelfstandig lessen ontwikkelt op basis van het curriculum; 

- iemand die verantwoordelijkheid neemt over het reilen en zeilen tijdens de 8 lessenreeks; 

- iemand die meewerkt aan het standaardiseren van werkprocessen;  

- iemand die meewerkt aan de evaluaties en samenwerkt met jongerenbegeleiders en partners; 

- iemand die flexibel is ingesteld en een ondernemende houding heeft. 

 

Wat? Financieel weerbaar maken van jongeren en hun ouders 

Eén op de acht Amsterdamse kinderen groeit op in armoede en dit aantal stijgt. Ook de 

schuldenproblematiek onder 18-minners groeit. MON€Y SCHOOL wil voorkomen dat jongeren (met 

een risicovolle sociaal-economische achtergrond) in financiële problemen komen. Al vier jaar geeft 

zij keuzemodules: Financiële Lessen, Gezonde Leefstijl en Duurzame Leefstijl aan jongeren van 8-18 

jaar. Gedurende de lessenreeks komt de groep 1 keer per week 1,5 uur samen en wordt er telkens 

een thema behandeld. Elke bijeenkomst heeft een leerdoel, gericht op het omgaan met geld. Aan 

elke cursus doen gemiddeld 10 jongeren van 8 t/m 12, 13 t/m 15 en 16 tot 18 jaar mee. Zo leren 

Functie: Docent 

Plaats: Amsterdam (diverse stadsdelen), Almere, Haarlem, Dordrecht en Rotterdam  

Duur: lessenreeks van 8 weken, 3 uur per week. 

Functie: Docent MON€Y SCHOOL 

Soort: aanstelling bij een sociale onderneming met groeiambitie 

Vergoeding: € 30,- per les en docententraining 



ruim 100 jongeren per jaar in interactieve workshops van docenten (zoals jij?), gastsprekers en 

jongerenbegeleiders over: financiële weerbaarheid, talentontwikkeling, duurzaamheid en gezond 

leven. Als het aan ons ligt, worden dit minimaal 350 jongeren per jaar.  

 

Eisen: Ben jij docent en wil jij Amsterdamse jongeren financieel weerbaar wil maken? 

Jij kunt ons helpen als docent, als je: 

- ervaring hebt met lesgeven en/of lesbevoegdheid (bijv. PABO-diploma); 

- affiniteit hebt met de doelgroep; 

- organisatietalent hebt en zelfstandig 8 lessen kunt coördineren en uitvoeren; 

- affiniteit hebt met financiële bewustwording en talentontwikkeling; 

- één middag/avond  door de weeks of weekend (circa 3 uur) per week gedurende 8 lessen 

beschikbaar bent voor lesgeven aan een groep. 

 

MON€Y SCHOOL team: Lees de ervaring van medewerker Baukje Reitsma. 

Het MON€Y SCHOOL hoofdkantoor staat in Amsterdam-Oost. Ons team bestaat onder andere uit 

directeur Salih, coördinator Kris en Sabrina en onderwijsdeskundige Carmen. Samen met onze 

partnerorganisaties, jongerenbegeleiders en gastspreker ben je als docent verantwoordelijk voor 

het reilen en zeilen binnen de lessen.   

Ook zijn er doorgroeimogelijkheden. Carmen: “Werken voor innovatieve sociale onderneming staat 

goed op mijn CV. Belangrijker nog is dat ik blij word van het zien groeien van jongeren. Het is mijn 

wens om als team zoveel mogelijk kinderen, jongeren en ouders financieel weerbaar te maken.”  

 

Solliciteer! Waarom kun en wil jij jongeren leren omgaan met geld?  

Wil jij net als Baukje werken voor dit ambitieuze, snelgroeiende team met ruimte voor eigen 

creativiteit, initiatief en doorgroeimogelijkheden? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal; Wie ben je 

en waarom kun en wil jij jongeren leren omgaan met geld? Interesse vul dan hier het 

sollicitatieformulier in. Wens je meer informatie over de functie neem dan contact op met Carmen 

van Ginkel carmen@diversiteitsland.nl. Meer weten? Kijk op www.themoneyschool.nl of op 

facebook https://www.facebook.com/MoneySchool.NL  
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