
 

VACATURE: FREELANCE TRAINER UWC NEDERLAND 
 

 
Gaat jouw hart sneller kloppen van werken met jongeren. Vind jij thema’s als
kansenongelijkheid, jongerenrechten en diversiteit ook enorm belangrijk? En weet jij met jouw
enthousiasme en energie de hele groep mee te krijgen? Tof! Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wie zijn wij? 

United World Colleges is een internationale scholenorganisatie met 18 scholen wereldwijd. Van
Costa Rica tot Japan en van Afrika tot aan Europa. We hebben zelfs een college in het altijd
mooie Maastricht! Vanuit UWC Nederland organiseren wij ook trainingen op middelbare scholen
in Nederland. Met als doel: zoveel mogelijk jongeren in beweging brengen op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling via de UWC way of working! Dat betekent: niet altijd vasthouden aan
bestaande overtuigingen, kritisch zijn op jezelf en de wereld om je heen en door het gesprek
aan te gaan over (controversiële) onderwerpen die leven in de samenleving. Daarnaast willen
we niet alleen praten over verandering, maar gaan onze trainingen ook over het zelf doen! Dit
kan een trainingsprogramma zijn van drie dagen op een middelbare school of het is een
workshop als onderdeel van ons langere traject van vier maanden. Voor deze programma’s zijn
wij op zoek naar versterking van onze trainerspool. 

Als UWC trainer ga je op pad door heel het land, van Maastricht tot Haarlem en werk je vaak
samen met een co-trainer. Zo versterken we elkaar en leren we van elkaar. 
 
 



Ben je flexibel beschikbaar, het kan namelijk erg variëren wanneer de trainingen zijn met een
aantal pieken per jaar;
Vind je het leuk om met jongeren te werken en weet je hen te enthousiasmeren;
Sta je dicht bij de jongeren en spreek je hun taal; 
Pas je binnen een jong en energiek team;
Ben je een (beginnende) trainer en vind je het leuk om nog meer ervaring op te doen;
Werk je samen met co-trainers om er een toffe en waardevolle sessie van te maken;
Houd je van ervaringsgericht werken in trainingen. Wij houden niet van zenden, zenden,
zenden maar vooral van doen;
Ben je bereid te reizen naar locatie (wat ook Maastricht kan zijn) 

Je bent onderdeel van een jonge, diverse, energieke en betrokken groep trainers met
verschillende expertises;  
Betekenisvol werk;
Op flexibele basis trainingen door heel Nederland;
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
Freelancer vergoeding;
Gezellig en leerzame trainersbijeenkomst 1 x per jaar.

 
.
 
Als UWC trainer  

We moedigen alle young professionals die ervaring hebben met het werken met jongeren aan om
zich aan te melden. 

 
Wat bieden wij?  

 
Je bent enthousiast en wat nu?  
Meld je aan door een mail te sturen naar unitedworldprogramma@uwc.nl t.a.v. Roel van
Eimeren. De vacature sluit zodra we genoeg trainers hebben voor de bezetting van 2022/2023,
dus hoe eerder we van je horen hoe beter. Graag ontvangen we een korte motivatie waarin je
uitlegt wat voor trainer je bent en waarom je je graag aansluit bij UWC. Dit mag een brief zijn
(max. 1 A4), een (TikTok) filmpje (max. 2 minuten) of iets anders. 


