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Vacature verantwoordelijke aanbod anderstaligen 
(opleidingsverantwoordelijke NT2/ NT2 alfa) 
 

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. 

 

Het grootste deel van het cursusaanbod van Ligo Kempen is aanbod voor anderstaligen. En dat is veel 

meer dan taal alleen. Onze anderstalige cursisten leren zelfredzaam te zijn in een steeds 

veranderende maatschappij. Dat doen ze door niet alleen de Nederlandse taal te leren maar ook te 

leren rekenen met geld, hun smartphone te leren gebruiken, uitstappen te maken, … We bieden hen 

een functioneel en geïntegreerd traject dat hen sterker maakt in het dagelijkse leven. 

 

Ligo Kempen is op zoek naar een gedreven collega die het beleidsteam versterkt en die mee instaat 

om de groep collega’s NT2 en NT2 alfa (+/- 60) te begeleiden en aan te sturen. 

 

Taakomschrijving 
 je werkt nauw samen met de andere stafmedewerkers en de directie, samen met hen 

versterk je Ligo Kempen op het inhoudelijke, educatieve vlak 

 je versterkt Ligo Kempen op vlak van beleid en kwaliteit 

 je stimuleert onderwijsvernieuwing en bevordert de deskundigheid van de lesgevers aanbod 

anderstaligen 

 je motiveert collega’s en stimuleert hun competentieontwikkeling 

 je bent samen met de andere stafmedewerkers NT2/ NT2 alfa het aanspreekpunt en trekker 

voor het aanbod anderstaligen 

 je werkt samen met collega’s uit de andere centra en het Netwerk Ligo 

 

We zoeken iemand die… 

 zelfstandig, analytisch en resultaatgericht werkt 

 collega-lesgevers inspireert, motiveert en coacht 

 mee beleid uitzet: visie en strategie ontwikkelt en uitdraagt  

 collega-lesgevers verbindend begeleidt en aanstuurt, individueel en in groepsoverleg 

 gestructureerd, planmatig werkt en spontaan rapporteert 

 

Ervaring hebben met kwetsbare kansengroepen en/of onderwijs of vorming 

voor laaggeletterde volwassenen is een meerwaarde. Ervaring hebben met 

specifieke vorming of aanbod voor anderstaligen is een bijkomende surplus. 
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We bieden jou… 

 een halftijdse tewerkstelling van tijdelijke duur tot 31/08/2022, met kans op verlenging 

(er is een mogelijkheid om deze vacature te combineren met de vacature ‘Verantwoordelijke 

partnerschappen‘) 

 een ruime vakantieregeling: 35 dagen op jaarbasis bij een voltijdse tewerkstelling 

 een loon aan barema 501 (ambt stafmedewerker): 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, beschikken 

over een wagen is een voorwaarde 

 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, dit kan tem 

14/11/2021 

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

we in de 2de helft van november uit voor een sollicitatiegesprek 

 meer info via bovenstaand mailadres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ond.vlaanderen.be/
mailto:stefanie.broeckx@ligo-kempen.be

