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Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel in 

opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. 
Vzw ‘de Rand’ voert deze opdracht uit via 5 pijlers, waaronder taalpromotie. De acties taalpromotie 

leggen de nadruk op Nederlands leren, oefenen en gebruiken in de vrije tijd.  
Binnen die opdracht zoeken wij: 

 
STAFMEDEWERKER 

ondersteuning lokale besturen bij de organisatie van oefenkansen Nederlands           
met een bijzondere focus op kinderen en jongeren in de vrije tijd 

 
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt de lokale besturen in de Vlaamse Rand bij de uitvoering van hun 
projectdossier Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse 
opvang voor kinderen en jongeren. Hiervoor zoeken wij een stafmedewerker. 
 
      Dankzij jou… 
 

- hebben de lokale besturen een aanspreekpunt en een samenwerkingspartner; 
- krijgen lokale besturen ondersteuning bij de organisatie van oefenkansen Nederlands in de vrije 

tijd voor kinderen en jongeren; 
- krijgen taalcoaches aansturing en een dynamische en creatieve ondersteuning; 
- verhoogt de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het vrijetijdsaanbod oefenkansen voor kinderen 

en jongeren in de Vlaamse Rand; 
- krijgen organisaties, begeleiders en verenigingen ondersteuning op het vlak van oefenkansen 

Nederlands voor kinderen en jongeren (door onder andere methodieken te implementeren); 
- verlaagt de drempel voor kinderen met een andere moedertaal om deel te nemen aan leuke 

Nederlandstalige activiteiten in de vrije tijd; 
- vergroot het netwerk en werkt vzw ‘de Rand’ met nieuwe partners samen; 
- wordt de expertise op vlak van oefenkansen Nederlands voor kinderen en jongeren gedeeld in 

de Vlaamse Rand door onder andere intervisie. 
 
 
Wie ben jij? 
 

- Je hebt bij voorkeur een hogere opleiding genoten of evenwaardig door ervaring.  
- Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in de sector. 
- Je hebt ervaring in het werken met kinderen en jongeren met een andere moedertaal. 
- Je hebt affiniteit in het samenwerken met lokale besturen. 
- Je hebt voeling met integratie en de doelgroep anderstaligen. 
- Je hebt inzicht in taalverwervingsprocessen bij kinderen. 
- Je hebt ervaring in de vrijetijdssector (jeugd, sport en/of cultuur) als professional of vrijwilliger. 
- Je kan goed plannen, organiseren en projectmatig werken. 
- Je werkt graag zelfstandig, maar je bent ook een teamspeler. 
- Je bent creatief en doeltreffend. 
- Je bent gedreven om bij te leren. 
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Wat kan je verwachten? 
 

▫ Een boeiende en afwisselende job in een gedreven team. 
▫ Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur (duur project 2 jaar). 
▫ Het loonbarema volgens het PC 329 L1 (relevante anciënniteit komt in aanmerking) 
▫ Groeps- en hospitalisatieverzekering. 
▫ Aandacht voor de balans werk en privéleven  
▫ Kosteloos openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 0.24 €/km 
▫ Flexibele werkuren en een aantrekkelijke vakantieregeling. 
▫ Een gedegen onthaal, opleiding en permanente coaching. 
▫ Standplaats: Wemmel 
▫ Verwachte startdatum: oktober 2020. 

 
 

Meer weten? 
 
Voor meer info kan je terecht bij Bernadette Vriamont, stafmedewerker taalpromotie, 
bernadette.vriamont@derand.be (de organisatie is gesloten van 20 juli tem 31 juli) 
Meer info over het project vind je hier 
 
 
Ben je geïnteresseerd? 
 
Ben jij onze nieuwe collega? Stuur dan ten laatste op zondag 16 augustus 2020 je motivatiebrief en je 
C.V. t.a.v. Sabrina Dal Zotto, HR-Coördinator via  vacature@derand.be. 
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