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Leraar voor het werfreservebestand 
 

Ligo is dé leerpartner in basiscompententies voor alle laaggeletterde volwassenen die het nodig 

hebben. Samen met partnerorganisaties ondersteunen we onze cursisten bij het vergroten van hun 

kansen in een sterk veranderende, gedigitaliseerde samenleving. Zo verruimen we hun kansen om 

volwaardig te blijven participeren aan die samenleving. Ligo staat voor leren-verbinden-versterken. 

 

 

Ligo Kempen zoekt op regelmatige basis een gedreven, flexibele en breed inzetbare leraar die 

enthousiast aan de slag gaat met de doelgroep laaggeletterde volwassenen.  

 

 

Taakomschrijving 

 je coacht en stimuleert cursisten bij hun leren vanuit een didactisch model  

 je overlegt en werkt samen met collega’s om de eigen lespraktijk en de werking van Ligo 

Kempen te verbeteren 

 je investeert in de ontwikkeling van de cursisten en die van jezelf 

 je zorgt voor een krachtige leeromgeving 

 je voert taken uit die betrekking hebben op jouw lesopdracht en jouw opdracht binnen Ligo 

Kempen 

 

We zoeken iemand die… 

 zelfstandig, analytisch en resultaatgericht werkt 

 op een op maat aangepaste manier cursisten motiveert en coacht 

 zelfzeker en integer handelt 

 gestructureerd en planmatig werkt  

 spontaan en open communicatief is 

 flexibel inzetbaar is, zowel overdag als ’s avonds 

 

Ervaring hebben met (anderstalige) kwetsbare kansengroepen is een meerwaarde. 
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We bieden jou… 
 een ruime vakantieregeling: 35 dagen op jaarbasis bij een voltijdse tewerkstelling 

 een loon aan barema 346 (ambt leraar, in bezit van diploma pedagogische bekwaamheid) of 

barema 301 (ambt leraar, niet in het bezit van diploma pedagogische bekwaamheid) : meer 

info op www.ond.vlaanderen.be  

(hiervoor moet je beschikken over minstens een bachelor diploma) 

 een flexibele werkplek in de vestigingsplaatsen en lesplaatsen van Ligo Kempen 

 Ligo, Centrum voor Basiseducatie Kempen, is onderdeel van het volwassenenonderwijs: wie 

vastbenoemd is in een ander onderwijsniveau kan via een TAO tewerkgesteld worden in Ligo 
 
 
Je kandidaat stellen 

 mail je motivatiebrief met cv naar stefanie.broeckx@ligo-kempen.be 

 we selecteren eerst op basis van de motivatiebrief met cv, geselecteerde kandidaten nodigen 

we uit voor een fysiek sollicitatiegesprek 

 meer info via bovenstaand mailadres 
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