
Vrijwilligersvacature 
 

GEZOCHT:  
Docenten/ 
Trainers (m/v) 
 

 
Voor diverse AMO-modelscholen in Ghana 

Periode:   2 tot 6 maanden (of langer) 
   
Over AMO Programme 
AMO Programme streeft er naar de kwaliteit van onderwijs duurzaam te verbeteren 
door lesmaterialen in Ghana te ontwikkelen, te produceren en in te zetten in lessen. 
Daarnaast ondersteunt AMO Programme leerkrachten methodisch om de AMO-
leermateralen in hun reguliere onderwijspraktijk te gebruiken. Daarvoor begeleidt AMO 
zo’n 25 modelscholen die weer als voorbeeld dienen voor andere scholen in de regio. 
 
Doelen 
 

Gedurende 2 tot 6 maanden geef je (mede)vorm aan de Trainings Unit van het AMO 
Programme. Je werkt daarin samen met de lokale coördinator, de productiemanager 
en een paar vrijwillige trainers en in nauwe samenwerking met lokale leerkrachten. 
 
Taken (afhankelijjk van ervaring en tijdsduur) 

•    Implementatie van het gebruik van AMO Leermaterialen in de modelscholen  
   samen met een of meerdere groepsleerkrachten 

•    Werkplan maken op basis van ‘active learning’ voor diverse doelgroepen 
•    Ondersteuning in monitoring en evaluatie op de AMO Modelscholen 
•    Updaten en mede-uitvoeren van training aan leerkrachten voor het gebruik     

van AMO-materialen in reguliere lessen 
 
Profiel 
De docenten/trainers die wij zoeken: 

• hebben ervaring in het basisonderwijs 
• zijn flexibel en liefst enige Afrika ervaring  
• zijn communicatief en intercultureel gevoelig 
• zijn optimistisch en zien kansen 
• houden van samenwerken en uitdagingen 
• hebben ook coachende kwaliteiten 

 
 



 
Waarom zou je hiervoor gaan? 

• Daadwerkelijke inzet in onderwijs in 
Ghana 

• Mogelijkheid van inbreng van 
persoonlijke expertise 

• Contact met vele uitvoerders van het 
AMO Programme voor het onderwijs 

• Goede persoonlijke en professionele 
begeleiding ter plaatse 

 
 
Waar kun je op rekenen bij deelname? 

• Intakegesprek    - over ‘kunnen, willen, mogen en verwachten’ 
• Deskundige reisvoorbereiding  - over wat je moet weten en van tevoren 

doen 
• Afhaal van het vliegveld  - door Nederlanders gebracht naar hun  

       Guesthouse en vervoer naar je locatie  
• Drie dagen verblijf in Accra    - om te acclimatiseren + 1 daagse training in 

       cultuur en gebruiken en praktische tips 
• Projectbegeleiding    - op de school als soort mentor 
• Regeling van verblijf op locatie - in de buurt van jouw modelschool 
• Nederlandse ‘achtervang’   - een echtpaar is beschikbaar als vraagbaak 

Een persoonlijk coaching programma kan ter plekke worden verzorgd door een 
Nederlandse coach met expertise in Interculturele Communicatie (niet inbegrepen) 
 
Wat betaal je zelf? 

• Je betaalt en regelt zelf het ticket, visum, vaccinaties, verzekering en VOG 
• Goede en veilige huisvesting in Accra en op locatie wordt geregeld;  

 De kosten daarvoor zijn ±€300, - per maand. 
• Kosten voor levensonderhoud is afhankelijk van verblijf*):  

± € 400,- per maand in een Guesthouse  
± € 200,- per maand in een gastgezin 
*) zal een mix zijn: in Guesthouse en in gastgezin 
 

Wie dragen bij aan dit project? 
• Stichting ABaCus,  
• Rabobank Foundation 
• ‘Okwan da ho -Travel & Training’ in Ghana (Henk en Joa Bosch) 

 
 



Andere pluspunten 
• Onvergetelijke levens- en werkervaring (sabbatical) 
• Je ontwikkelt eigen competenties 
• Verrijkt je levensperspectief  
• Na terugkeer weer nieuw elan 
• Professionele begeleiding in Nederland én in Ghana 
• Deelnemerscertificaat  

 
Aanmelden/vragen/opmerkingen 
Wil je je solliciteren of heb je nog vragen/ 
opmerkingen? Stuur een mail naar Joa Bosch-Mulder: 
joa.boschmulder@gmail.com of  
j.bosch-mulder@stichtingabacus.nl  
Kijk voor meer informatie op 
http://www.stichtingabacus.nl/ 
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