
 
 

Vacature taaldocent NT2 Linguapolis 

Avondcursus 1x/week op Campus Drie Eiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, is op 
zoek naar taaldocenten Nederlands voor anderstaligen voor de 
avondcursussen van 45 uur op Campus Drie Eiken. 
De lessen starten in de week van 3 oktober en eindigen in de week 
van 30 januari. Er is één lesmoment per week op maandag-, 
dinsdag- of donderdagavond telkens van 18.30 tot 21.30 uur. Je 
kan aan één of meerdere groepen lesgeven. Wanneer welke 
niveaus worden georganiseerd, kan je hier terugvinden. 
De lessen zijn op campus ingepland maar kunnen occasioneel live 
online worden gegeven.  
 
Linguapolis biedt je de kans om intensief les te geven aan 
gemotiveerde, hooggeschoolde cursisten. 
Het lesmateriaal is volledig uitgewerkt volgens de Linguapolis-
didactiek en voorzien van een handleiding. Zowel voor de lessen op 
campus als voor de online lessen staat een digitale leeromgeving 
klaar. Ervaren collega’s maken je graag wegwijs.  
 
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. 
Het aanstellingspercentage wordt berekend op het aantal lesuren, 
vermeerderd met voorbereidingstijd. Je wordt aangesteld voor de 
duur van de cursusperiode. Voor één cursus bedraagt het 
aanstellingspercentage 14%. 
Nieuwe medewerkers worden aangeworven met 
inschalingsanciënniteit nul. De anciënniteitsopbouw gebeurt pro 
rata het aantal kalenderdagen dat je in dienst bent.  
Als je die nog niet van een andere werkgever ontvangt, krijg je een 
internetvergoeding van 20 EUR per volledig gewerkte maand. 
 
We hanteren het principe ‘bring your own device’ waarbij je je 
eigen laptop gebruikt wanneer je lesgeeft. 
 

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/campussen/campus-drie-eiken/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taalcursussen/aanbod-talen/nederlands/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taalcursussen/over-de-cursussen/online-les-volgen/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taalcursussen/over-de-cursussen/taal-leren-bij-linguapolis/
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 (een Didactiek NT2-opleiding is een grote 
troef) of gelijkwaardige ervaring 

✓ vlekkeloze beheersing van het Nederlands (ERK C2) 
✓ zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband 
✓ verantwoordelijkheidszin en aandacht voor kwaliteit 
✓ nauwkeurige opvolging van administratie 

 
Troeven:  

✓ je hebt NT2-leservaring  
✓ je hebt ervaring met wonen in het buitenland (ERASMUS-

verblijf, vrijwilligerswerk, ...) 
✓ je woont in Antwerpen of omgeving 
✓ je kent een niet-Europese taal 
✓ je hebt affiniteit met de doelgroep van anderstaligen 
✓ je bent vertrouwd met Blackboard, de digitale 

leeromgeving van de Universiteit Antwerpen 
✓ je hebt ervaring met online lesgeven 

 
 
 

Sollicitatieprocedure: 
Je stuurt je cv naar sabine.steemans@uantwerpen.be. 

• In je cv beschrijf je welke leservaring je hebt.  

• Als je NT2-ervaring hebt, vermeld je de niveaus en de 
handboeken waarmee je hebt gewerkt. 

• Je ervaring met online lesgeven is eveneens relevant: 
vermeld welke tools en platformen je hebt gebruikt.  

• Geef ook aan welke avonden je beschikbaar bent: 
maandag- en/of dinsdag- en/of donderdagavond. 
 

Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, vragen we je 
om een proefles te geven van 15 minuten. Je mag kiezen of je 
hiervoor eigen materiaal gebruikt of aan de slag gaat met een 
stukje uit een Linguapolis-syllabus. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 23 augustus en 16 
september. 
 
 

 

mailto:sabine.steemans@uantwerpen.be

