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TAKENPAKKET TAALBELEIDSVERANTWOORDELIJKE 
 

 Aanvraag subsidies GGC, Sociaal Fonds 

 Aanvraag van offertes bij allerhande talenscholen 

 Organisatie en planning van lesgroepen- individuele coaching en andere taalacties 

 Afrekening subsidiedossiers 

 Actualiseren van taalbeleidsplannen en gedetailleerd taalplan uitwerken 

 Overleg met diensthoofden en directies en externe aanbodverstrekkers 
 

TAKENPAKKET TAALTRAINER 
 

 Kandidaat-cursisten screenen in samenwerking met Huis Van Het Nederlands 
individuele coaching op maat van diverse functieprofielen binnen Valida, Sanatia, Canevas en 
het PVT 

 Ondersteunen van conversatiegroep, begeleid door Nederlandstalige 

 Opvolgen van groepslessen, georganiseerd door externe taalschool  

 Doorverwijzen naar externe aanbodverstrekkers 

 Aanspreekpunt zijn voor alle vragen betreffende taal  

 In het ziekenhuis iedereen sensibiliseren, motiveren voor gebruik van het Nederlands op de 
werkvloer aan de hand van ludieke acties zoals bijvoorbeeld filmpjes, slogans en andere 

 Oefenkansen creëren zoals bijvoorbeeld zelf conversatietafels organiseren of doorverwijzen naar 
conversatietafels bij Huis Van Het Nederlands 

 Administratie en rapportering 

 Coaching van werknemers, die werken met e-learningpakketten zoals hopitaal, Netbox en andere 

 Taal coaching op de werkvloer 
 

VEREIST PROFIEL 
 

 Je bent de dynamische spil van het taalbeleidsplan. Je ontwikkelt, voert uit en evalueert 

 Je bent een enthousiaste coach voor de taalacties op de diensten 

 Je bent een motivator en het aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot taal 

 Je bent een stipte administrator voor testen, lesgroepen, resultaten, verslagen, ... 

 Je hebt een bachelorsdiploma, bij voorkeur in een taalrichting of lerarenopleiding 

 Je hebt een passie voor taal en communicatie 

 Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans 

 Je hebt een leiderstalent met teamgeest 

 Je hebt aandacht voor de culturele verscheidenheid in een ziekenhuismilieu 
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CONTRACTVOORWAARDEN 
 

 Een deeltijdse job van bepaalde duur (60 percent)  

 Een soepel arbeidsrooster 

 Een verloning op bachelor niveau  

 Veel autonomie om een taalbeleidsplan te ontwikkelen en vorm te geven 

 Ondersteuning door HR en directie 
 

 


