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Beleidsmedewerker Taal: functieomschrijving 2022-2023  

Volume: 5 à 7 BPT-uren die worden omgezet in /36. 

      

Aanwezigheid: te bepalen in overleg met de directie 

Inhoud:  

 
Instaan voor het realiseren van de doelstellingen van het taalbeleid in 

KSLeuven:  
 
- Verrijken van gelijkgerichte visie op taalbeleid op basis van uitwisseling en 

kennisdeling. Bewaken dat deze visie blijft leven of bijgestuurd wordt in 
bestaande projecten  

Bijvoorbeeld: 
• goede contacten onderhouden met OKAN en de vervolgcoaches 
• organiseren van intervisies met leraren die instaan voor taalcoaching 

• mee zoeken hoe taalbeleid in de verschillende scholen beter kan 
geïntegreerd worden 

• opvolgen van bestaande projecten rond taalbeleid en hierover 
terugkoppelen aan directies 

• … 

 
- Stimuleren van taalbeleid in de verschillende scholen door elkaar te 

inspireren 
Bijvoorbeeld: 

• deelname aan de werkgroep Zorg en Kansen  

• oog hebben voor noden binnen scholen rond taalbeleid  
• kritisch nadenken over bestaande taalscreening binnen de scholen 

• professionaliseringsinitiatieven rond taalbeleid ontwikkelen  
• … 

 

- Samen op zoek gaan naar nieuwe ondersteunende initiatieven. 
Bijvoorbeeld: 

• Een netwerk uitbouwen met medespelers rond taalcoaching, i.c. de 
pedagogische begeleiding, VDAB, de stad Leuven, het CTO, … 

• hoe kansen zien in scholen met meertalige leerlingen? 
• uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden in scholen  
• uitwisselen en elkaar inspireren over de implementatieprocessen die 

hiermee gepaard gaan 
• … 

 
 
 

 



   
 

   
 

 

 
Specifiek: organisatorische ondersteuning van initiatieven mbt 

taalbeleid  

- De leerweg op maat (LoM) Frans:   

 
• contacten leggen tussen OKAN en de LoM-leraren bij de start van het 

schooljaar 

In functie van de LoM is het belangrijk om te traceren welke leerlingen 

in aanmerking komen voor de LoM1. Hiervoor moeten de 

verschillende scholen tijdig aangeschreven worden op basis van de 

lijsten van de VC’s van de uitstroom van het jaar voordien.  

• contactmomenten tussen de LOM-leraren organiseren en inhoudelijk 

voorbereiden 

• samen met de administratief medewerker van KSLeuven de start van het 

schooljaar voor de LOM-cursussen organiseren 

• project jaarlijks evalueren, bijsturen en terugkoppelen aan directies 

• aanspreekpunt voor geïnteresseerden buiten de scholengemeenschap 

• de opvolging van Frans na OKAN  

• het project ‘copain français’  
 

- Nederlands als instructietaal (NIT):  
 

• samen met de taalcoach NIT de start van het schooljaar organiseren 

• NIT-ondersteuning tussentijds evalueren en bijsturen ism de PB 

• expertise uit dit project gebruiken als aanzet voor het verbeteren van 

taalbeleid in scholen 

• … 

 

- Nederlands op de opleidingsvloer (NODO+ ism pedagogisch begeleider 

taalbeleid): 
 

• contacten leggen tussen scholen en pedagogisch begeleider ivm dit 

project 
• inhoudelijke opvolging op school- en scholengemeenschapsniveau 

• expertise uit dit project gebruiken als aanzet voor het verbeteren van 
taalbeleid in scholen 

• … 

 
 

   


