
 
VACATURE – projectmedewerker Vlaams Talenplatform 
 
 
Opdracht 
De medewerker (m/v/x) neemt een centrale rol op in de coördinatie van de initiatieven van het Vlaams 
Talenplatform ter bevordering van het talenonderwijs in Vlaanderen. Zijn/haar taken situeren zich op 
het niveau van de operationalisering van het Talenplan in Vlaanderen 
(http://www.vlaamstalenplatform.be/#talenplan) en het opzetten van een Talencampagne, de 
netwerking en communicatie en het uitvoeren van een grootschalige bevraging bij taalleerkrachten.  
De medewerker vormt de brug met het secundair onderwijs en de onderwijspartners van het 
Talenplatform.  Hij/zij werkt nauw samen met een gedetacheerde leerkracht uit het secundair 
onderwijs  
 
Takenpakket  
De medewerker heeft een inhoudelijk coördinerende en verantwoordelijke rol voor onderstaande 
domeinen.   
 

- Algemeen 
o Een stappenplan uittekenen voor de operationalisering van het Talenplan, met 

bijzondere aandacht voor het speerpunt Levenslang Leren, professionalisering en 
nascholing. 
 

- Netwerking 
o De verschillende partners van het talenonderwijs in Vlaanderen verder in kaart 

brengen en contacten leggen voor overleg en samenwerking 
o Een ambassadeurswerking voor talenonderwijs uitbouwen, in nauw overleg met het 

secundair onderwijs 
o Het overleg met het STEM-platform inhoudelijk ondersteunen en mogelijke 

samenwerking in kaart brengen    
o Initiatieven ontwikkelen om de brede groep van talenonderwijsactoren samen te 

brengen en tot gezamenlijke acties te komen 
o Netwerken met en de initiatieven naar haalbaarheid onderzoeken van het Nationaal 

Platform voor de Talen in Nederland (https://platformtalen.nl/), dat net zoals het 
Vlaams Talenplatform ingesteld is om de belangen van talenstudies te behartigen, 
samenwerking te initiëren en vernieuwing te stimuleren. 
 

- Communicatie  
o Uitwerken van de communicatiestrategie van het Talenplatform, zowel intern als 

extern  
o Onderhouden van contacten met het departement Onderwijs en Vorming, met 

onderwijsactoren zoals onderwijskoepels van het secundair onderwijs, universitaire 
opleidingen en lerarenopleidingen en met maatschappelijke actoren zoals 
werkgeversorganisaties en culturele partners 

o Vormgeven van professionele website en onderhoud ervan 
o Uitwerken van een coherent voorstel voor een grootschalige en duurzame 

Talencampagne  
o Opstellen van nieuwsbrieven, opvolgen van sociale media 

 
- Voorbereiding en uitvoering van een grootschalige bevraging bij taalleerkrachten  

o Opstellen van grootschalige bevraging voor taalleerkrachten en uitrol ervan  
o Voorbereiden van deze bevraging via organisatie van focusgroepen 



o Strategie uitwerken voor afname van de resultaten 
o Verwerken van de resultaten van deze bevraging en uitwerken van eindrapport met 

beleidsaanbevelingen 
 
Profiel en vereiste competenties 
De kandidaat heeft een universitair talendiploma en idealiter ook een diploma van leraar. De 
kandidaat is een proactieve netwerker met organisatietalent en sterke communicatievaardigheden. 
De kandidaat is digitaal geletterd en ondersteunt  het Talenplatform inhoudelijk en conceptueel.  
 
Aanbod  
VLIR biedt een contract aan van twee jaar, met een aanstellingspercentage van 50%. De kandidaat 
krijgt de gelegenheid om zich te verdiepen in verschillende onderwijsbeleidsdomeinen en 
maatschappelijke thema’s. De kandidaat bouwt bovendien een professioneel netwerk met alle 
universiteiten en andere actoren in het onderwijs(beleid) uit.  
 
Kandidaatstelling  
U kan uw kandidatuur met curriculum vitae en motivatie voor de functie indienen bij Dr. Koen 
Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR, Ravensteingalerij 27/6, 1000 Brussel, via e-mail: 
mieke.vanderstappen@vlir.be tot en met 19 maart 2021.  
 
Meer inlichtingen zijn te bekomen via contact@vlaamstalenplatform.be of de beleidsmedewerkers 
onderwijs van VLIR via https://vlir.be/contactnl/. 
 
Indiensttreding gebeurt idealiter met ingang van medio april 2021. Gesprekken met de selectiejury 
vinden plaats op vrijdag 26 en maandag 29 maart. 
 


