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Solliciteren tegen 7/10/2021 

vacature Taalcoach NT2 

contact Ines Deprez 

mail Ines.deprez@rocbvba.be 

 

  

 

 
 

 

Vacature  

1 taalcoach Nederlands Tweede Taal   

 
 

Wij zoeken een gedreven medewerker voor een opdracht www.rocbvba.be 

 

Hij/zij krijgt de opdracht om Nederlandse les te geven aan anderstaligen. Regio West-

Vlaanderen. 

Wij bieden een deeltijds contract aan, met spoedige indiensttreding. Uren in overleg te 
bepalen. 
 

Verloning op factuurbasis  of via contract sociaal bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BVBA ROC – Regionaal Opleidingscentrum - is een organisatie die actief  is binnen het domein van het 

levenslang en levensbreed leren. Je kan er terecht voor opleidingen via ‘open aanbod’ of  ‘aanbod op 

maat’.  Expertise situeert zich niet alleen in technische en logistieke opleidingen maar ook taal- en ICT- 

opleidingen behoren tot de mogelijkheden.  

 

BVBA ROC gelooft in de mogelijkheden van ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, 

etnische afkomst, nationaliteit, geloof of levensbeschouwing. 

 

 

http://www.rocbvba.be/
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PROFIEL 

 Je hebt interesse en/of ervaring in het geven van opleidingen. 

 Je hebt kennis van didactische werkvormen en leermiddelen en bent bereid deze kennis 

up-to-date te houden. 

 Je gelooft in de visie van levensbreed en levenslang leren voor elke burger.  

 Je hebt een passie voor het vak Nederlands 

 Je kan je inleven in de belevingswereld van personen van allochtone origine. 

 Je kan je verplaatsen in de regio West-Vlaanderen. 

 Je hebt een zelfstandig bijberoep of wenst dit op te starten OF je wenst te werken op 

contractuele basis.  

TAKENPAKKET  

 Lesgeven NT2 specifiek gericht op Nederlands voor op de werkvloer  

 Voorbereiding lessenpakket op maat 

 Evalueren cursisten 

 

PRAKTISCH  

 Je bent flexibel in werkuren. Uren in overleg met de klant. 

 Je hebt een diploma op bachelorniveau of masterniveau EN ervaring met of kennis in het 

geven van opleidingen. 

 Pedagogisch diploma is een meerwaarde. 

 Professionele ervaring in onderwijssetting is een meerwaarde. 

 

COMPETENTIES 

 Mondelinge Nederlandse communicatievaardigheden 

 Schriftelijke Nederlandse communicatievaardigheden 

 Leergierig 

 Flexibel 

 Affiniteit met de NT2-doelgroep  

 Geloven in de visie en opdrachtverklaring van BVBA ROC 

 Zelfstandig en planmatig werken 

 

 

Solliciteren  

Sollicitatiebrief en CV digitaal bezorgen aan 

Ines Deprez, learning & talent development 

Ines.deprez@rocbvba.be 

Tegen 7/10/2021 

 

 

  


