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Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, is 
op zoek naar taaldocenten Frans voor de avondcursussen. 

→ Op de Stadscampus starten de lessen in de week van 10 
oktober 2022 en ze eindigen op vrijdag 23 december 2022.  
De lessen vinden  twee keer per week plaats, op 
maandag+woensdag of dinsdag+donderdag, telkens van 
18.30u tot 21.30u. Er wordt één les per week op campus 
voorzien en één les online. Een cursus op de Stadscampus 
telt 60 contacturen en loopt over 10 weken. 
 

→ Op Campus Drie Eiken starten de lessen in de week van 3 
oktober 2022 en ze eindigen op 9 februari 2023. De lessen 
vinden één keer per week plaats, telkens van  18.30u tot 
21.30u. Alle lessen worden op campus gegeven. Een 
cursus op Campus Drie Eiken telt 45 contacturen en loopt 
over 15 weken. Je kan verschillende groepen/avonden 
combineren. 
 
 

→ Nieuwe taaldocenten kunnen bij ervaren collega's lessen 
bijwonen: zo word je snel vertrouwd met de Linguapolis-
didactiek.  Bovendien organiseert Linguapolis geregeld interne 
bijscholingen om je expertise uit te bouwen. 
 
We hanteren het principe ‘bring your own device’ waarbij je je 
eigen laptop gebruikt zowel voor de online lessen als die op 
campus.  
 
 
Voor de samenwerking bieden we je de keuze tussen een 
aanstelling in loondienst of facturatie op zelfstandige basis. Wie 
als zelfstandige aan de slag gaat, krijgt inzage in de tarieven en 
de modaliteiten van de samenwerking bij de sollicitatie.  
 
 
 
 
 
Bij een aanstelling in loondienst gaat het om een deeltijdse 
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur in BAP-statuut; de 
Universiteit Antwerpen hanteert dit statuut voor tijdelijke 
medewerkers in niet-administratieve functies.  
Voor de verloning geldt barema 501, gangbaar voor een 
masterniveau.  
Nieuwe medewerkers worden aangeworven met 
inschalingsanciënniteit nul. De anciënniteitopbouw gebeurt pro 
rata het aantal kalenderdagen dat je in dienst bent. 

https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taalcursussen
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taalcursussen/aanbod-talen/frans/
https://medialibrary.uantwerpen.be/files/58518/0c44c268-8c36-4a8f-ac46-6fe3458359b7.pdf?_ga=2.165004095.1860656838.1623055137-1654237213.1613391240
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taalcursussen/over-de-cursussen/online-les-volgen/
https://medialibrary.uantwerpen.be/files/58518/19b9ca21-c5e9-4f41-a3ba-53d0a6dd93ae.pdf?_ga=2.194935725.1436046706.1662369939-1654237213.1613391240
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/over-linguapolis/didactisch-charter/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/over-linguapolis/didactisch-charter/


 
 

 

 
 

 

 

 

Vacaturevereisten: 
✓ talige opleiding op  masterniveau (taal- en letterkunde, 

vertaler-tolk, …) of gelijkwaardige competenties 
✓ lerarenopleiding of gelijkwaardige ervaring 
✓ vlekkeloze beheersing van de doeltaal (ERK C1-C2) 
✓ basiskennis van het Nederlands (ERK B1) 
✓ zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband 
✓ verantwoordelijkheidszin en aandacht voor kwaliteit 
✓ nauwkeurige opvolging van administratie 

 
 

Troeven 
✓ ervaring met lesgeven aan groepen 
✓ ervaring met online lesgeven 
✓ een verblijf in de doeltaal   
✓ regelmatig contact met de doeltaal  
✓ op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen binnen het 

moderne vreemdetalenonderwijs 

Sollicitatieprocedure: 
Je stuurt voor 19 september je cv en motivatiemail naar 
Ginny.Devos@uantwerpen.be en eva.devolder@uantwerpen.be  
In je cv vermeld je duidelijk je ervaring in de doeltaal. Als je al 
andere engagementen hebt aangegaan, vermeld je op welke 
avonden je beschikbaar bent. 
De sollicitatiegesprekken (inclusief proefles van 15 minuten) 
worden op afspraak georganiseerd in de loop van de maand 
september. 

 

mailto:Ginny.Devos@uantwerpen.be
mailto:eva.devolder@uantwerpen.be

