VACATURE – Gedetacheerde leerkracht ter ondersteuning van het Vlaams Talenplatform

Opdracht
Als gedetacheerde leerkracht neem je een centrale rol op in de coördinatie van de initiatieven van het
Vlaams Talenplatform ter bevordering van het talenonderwijs in Vlaanderen. Je taken houden in dat
je
het
Talenplan
helpt
operationaliseren
in
Vlaanderen
(http://www.vlaamstalenplatform.be/#talenplan), een talencampagne opvolgt en de netwerking en
communicatie van het Vlaams Talenplatform verzorgt. Je vormt een brug met het secundair
onderwijs en de onderwijspartners van het Talenplatform. Je vervoegt een team van
beleidsmedewerkers en werkt nauw samen met de kerngroep van het Vlaams Talenplatform.
Takenpakket
Je hebt een inhoudelijk coördinerende en verantwoordelijke rol in de dagelijkse werking van het
Vlaams Talenplatform in het algemeen en in de implementatie van het beleidsplan in het bijzonder.
Dat houdt onder andere in:
-

opvolgen van een talencampagne voor het secundair onderwijs;

-

initiatieven ontwikkelen om de brede groep van belanghebbenden van het
talenonderwijs in Vlaanderen samen te brengen en tot gezamenlijke acties te komen;

-

uitwerken en implementeren van de communicatiestrategie van het Vlaams
Talenplatform;

-

uitwerken van subsidieaanvragen;

-

organisatie van studiedagen;

-

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;

-

administratieve ondersteuning van de werking van het Vlaams Talenplatform.

Profiel en vereiste competenties
Je hebt ervaring als taalleerkracht in het secundair onderwijs en je bent vertrouwd met het brede
onderwijsveld. Je kan proactief en autonoom werken, hebt sterke communicatievaardigheden en
bent digitaal geletterd.
Aanbod
De aanstelling kadert in een overeenkomst tussen VLIR en het Departement Onderwijs. Als
gedetacheerde leerkracht word je met behoud van loon aangesteld aan een aanstellingspercentage
van 50 %, en dit tot 31 augustus 2023. Je krijgt de gelegenheid om je te verdiepen in verschillende

onderwijsbeleidsdomeinen en maatschappelijke thema’s. Bovendien bouw je een professioneel
netwerk met alle universiteiten en andere actoren in het onderwijs(beleid) uit.
Kandidaatstelling
Kandidaatstellingen met curriculum vitae en motivatie kunnen worden ingediend bij de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR) ter attentie van mevrouw Krisztina Olàh via e-mail:
krisztina.olah@vlir.be tot en met 15 augustus 2022.
Meer inlichtingen zijn te bekomen via contact@vlaamstalenplatform.be.
Indiensttreding gebeurt idealiter met ingang van 1 september 2022. Gesprekken met de selectiejury
vinden plaats op vrijdag 19 augustus 2022 in de namiddag in Brussel. Aan de geselecteerde
kandidaten zal gevraagd worden een opdracht voor te bereiden.

