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Om ons team van coaches te versterken, 
gaan wij over tot het aanwerven van een  

Taalcoach 
Onze organisatie  
Steunpunt Tewerkstelling VZW (STW) is een organisatie die zich inzet voor een volwaardige maatschappelijke 
participatie van alle burgers. Een belangrijke sleutel hiertoe is een geschikte, kwalitatieve en duurzame 
tewerkstelling. STW gelooft in de mogelijkheden en talenten van ieder om deze tewerkstelling te kunnen 
bereiken. We hanteren een inclusieve, integrale en individuele aanpak binnen de driehoek leefwereld-opleiding-
arbeidsmarkt. Onze aanpak is op maat van de kandidaat, de opleidingsverstrekkers en het bedrijf. Dankzij STW 
vinden al 30 jaar goed opgeleide en gemotiveerde werknemers hun plaats op de arbeidsmarkt.  

 
Steunpunt Tewerkstelling zoekt een taalcoach 

- om taallessen technisch Nederlands te geven 
- om taalcoachings op de opleidings- en werkvloer te geven 
- met ruime ervaring in het werken met anderstaligen 
- met interesse in techniek en industrie 

 

 
Takenpakket 

- Je coacht cursisten in het versterken van de kennis van het Nederlands op de opleidingsvloer, zowel in 
groep als individueel.  

- Je coacht werknemers in het versterken van de kennis van het Nederlands op de werkvloer. 
- Je coacht werkgevers in het creëren van een taalondersteunende werkomgeving. 
- Je geeft VCA-lessen en bereidt zo de cursisten voor op het behalen van het veiligheidsattest (VCA). 
- Je ondersteunt onze vakinstructeurs bij taalontwikkelend lesgeven. 
- Je werkt mee lesvoorbereidingen uit, zowel voor interne als externe taalbegeleiding. 
- Je bepaalt het taalniveau en brengt de evolutie van de cursisten in kaart, via evaluatiegesprekken, 

taaltests en taalrapporten. 
- Je staat in voor de administratieve opvolging van de taalcoaching. 
- Je werkt nauw samen met je collega-taalcoach en pleegt veel overleg 

 
 
We bieden: 

- Voltijds contract van onbepaalde duur. 
- Indiensttreding zo spoedig mogelijk. 
- Verloning volgens barema B1c van PC 329. 
- Glijdende werkuren 
- Fietsvergoeding 
- Een job in een enthousiast en gemotiveerd team 
- Gebruik van Cambio voor externe verplaatsingen 
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Standplaats 
De vaste standplaats van de taalcoach is STW, Kwekerijstraat 61a te 2140 Borgerhout.  
Externe taalcoaching gebeurt in diverse bedrijven. Een rijbewijs B is daarom een must.   

 
Opleiding, werkervaring en competenties 
 

- Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, schriftelijk en mondeling 
- Je bent in het bezit van een didactisch diploma of kan gelijkwaardige ervaring aantonen. 
- Je hebt kennis van tweedetaaldidactiek: Nederlands voor anderstaligen. 
- Je kan een krachtige leeromgeving creëren op maat van een divers publiek 
- Je hebt voeling met en respect voor de leefwereld van de doelgroep. 
- Je kan individuen en groepen enthousiasmeren en inspireren. 
- Je hebt interesse in techniek  
- Je hebt een flexibele en positieve ingesteldheid. 
- Je kan zelfstandig je taken plannen en uitvoeren. 
- Je bent een teamspeler. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 
Info 
Meer informatie over de inhoud van de job kan je vragen aan Bjorn Cuypers via 03 226 25 80 of bjorn@stw.be 
 

 
Aanwervingsprocedure 
 
Kandidaten dienen hun cv vergezeld van een motivatiebrief te richten ten laatste op 20 september  2019 
aan 
 Steunpunt Tewerkstelling VZW 
 tav Bjorn Cuypers 
 Kwekerijstraat 61A 
 2140 Borgerhout 
 bjorn@stw.be 
 
 
Op basis van de cv’s en brieven zal er een gesprek en een proefles georganiseerd worden. 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, beperking, 
culturele achtergrond of levensbeschouwing. 
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