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VACATURE COÖRDINATOR NT2 
 

CVO Vitant is een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs dat verscheidene opleidingen aanbiedt: 
NT2, Voeding, Mode, Gidsen, Algemene Vorming,…  
Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een enthousiaste en inspirerende coördinator NT2 voor 
Campus NT2 (Berchem) voor minimum een halftijdse opdracht vanaf september tot eind juni 2023.  
 
Jouw functie 
 
Je ondersteunt het beleidsteam en de lesgevers voor anderstalige volwassenen op het niveau richtgraad 1 
en/of richtgraad 2. Het uurrooster wordt in onderling overleg bepaald, maar zal bestaan uit een 
combinatie van dag- en avonduren. 

- Je draagt bij tot een efficiënte werking en positieve uitstraling van het centrum en Campus NT2  

- Je ondersteunt leerkrachten bij de realisatie van de leerplannen  

- Je staat de beleidsmedewerkers en trajectbegeleiders bij 

- Je zorgt voor een goede informatie-uitwisseling met alle interne en externe partners 

- Je zorgt voor het coördineren, opvolgen en evalueren van de activiteiten binnen Campus NT2 

- Je neemt deel aan zowel intern als extern overleg en bijscholingen 

- Je behaalde minimum een diploma professionele bachelor 

- Je hebt een diploma lerarenopleiding (bij voorkeur Nederlands voor Anderstaligen) of 
gelijkwaardige ervaring 

- Je bent vakbekwaam: NT2-ervaring is een vereiste 

- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

- Je bent sociaal en communicatief ingesteld 

- Je kan creatief en probleemoplossend denken 

- Je hebt verantwoordelijkheidszin en ruime aandacht voor kwaliteit 

- Je bent kritisch ingesteld 

- Je kan goed omgaan met diversiteit 

- Je zorgt voor een nauwkeurige opvolging van administratie 

- Je bent flexibel en snel beschikbaar 

- Ervaring als coördinator in een onderwijsomgeving is een pluspunt 
 
Ons aanbod 
 

- Minimum halftijdse opdracht als NT2-coördinator. Contract van bepaalde duur vanaf september 

tot eind juni 2023 

- Boeiende en gevarieerde uitdaging met ruimte voor initiatief en zelfstandigheid in een dynamisch 

centrum met enthousiaste collega’s 

- Verloning volgens de officiële barema’s onderwijs (afhankelijk van diploma) 

- Vergoeding openbaar vervoer of fietsvergoeding 

 
Interesse? 
 
Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Greetje Coene, opleidingsdirecteur NT2 – CVO Vitant 
Stuur je CV met je motivatiebrief naar greetje.coene@cvovitant.be 
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