
 
 
 

Vacature freelance medewerkers  
 
Wablieft zoekt freelance medewerkers om opleidingen te geven en online lesmateriaal te 
maken.  
 
Wablieft is het centrum voor duidelijke taal. Dit bieden we aan: 

● 2 kranten in eenvoudig Nederlands: Wablieft en Wablieft Start 
● een online krant in eenvoudig Nederlands 
● boeken voor volwassenen in eenvoudig Nederlands  
● tekstadvies rond duidelijke taal.  

 
Meer informatie over Wablieft en onze producten vind je op de website. Lees hier onze 
nieuwswebsite. 
 
Wablieft biedt een specifiek opleidingsaanbod voor leraren aan. Zowel in het basis-, 
secundair als volwassenenonderwijs wordt vaak met de Wablieft-krant gewerkt. Om ons 
aanbod voor leraren te versterken, zijn we op zoek naar freelance medewerkers die 
opleidingen geven en lesmateriaal maken. 
 

Freelance medewerkers opleidingen 
 
Wablieft organiseert in schooljaar 2020-2021 opleidingen ‘Aan de slag met de 
Wablieft-krant’. Tijdens deze opleiding leren de deelnemers hoe ze met nieuws aan de slag 
kunnen in de klas en ze maken kennis met de Wablieft-kranten, op papier en online.  
 
De opleidingen zullen aangeboden worden voor specifieke doelgroepen: 

● leraren volwassenenonderwijs 
● leraren 4de, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 
● leraren PAV in het beroepsonderwijs 
● leraren in OKAN-klassen 

 
We zoeken enthousiaste, ervaren leraren om deze opleidingen te geven. Mensen die graag 
freelance willen bijdragen aan de werking van Wablieft. 
 

https://www.wablieft.be/nl
https://www.wablieft.be/nl/krant


Verwachtingen: 
● je hebt ervaring als leraar met één of meerdere van deze doelgroepen - we zoeken 

nog freelance medewerkers voor de volgende doelgroepen: 
○ leraren 4de, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 
○ leraren PAV in het beroepsonderwijs  
○ leraren in OKAN-klassen 

● je bent enthousiast en motiverend 
● je hebt zin voor initiatief en je werkt zelfstandig 
● je bent bereid om mee na te denken over ons Wablieft-opleidingsaanbod voor 

leraren 
● affiniteit met het Wablieft-aanbod is een pluspunt 

 
Wablieft biedt: 

● een boeiende bijverdienste 
● een grondige kennismaking met de Wablieft-werking en Wablieft-producten 
● te presteren uren in onderling overleg te bepalen 
● mogelijkheid om het Wablieft-aanbod mee te ontwikkelen 
● ondersteuning en opvolging van je freelancewerk 

 

Freelance ontwikkelaars lesmateriaal 
 
Wablieft biedt vanaf schooljaar 2020-2021 wekelijks online lesmateriaal aan bij artikels uit de 
online krant. Dit doen we zowel op niveau Wablieft als op niveau Wablieft Start. Daarmee 
willen we leraren nog meer ondersteunen. Hiervoor zoeken we freelance medewerkers die 
kant-en-klaar lesmateriaal ontwikkelen voor leraren basis- en secundair onderwijs.  
 
We spitsen ons met het online lesmateriaal toe op de volgende doelgroepen: 

● leraren 4de, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 
● leraren PAV in het beroepsonderwijs 
● leraren in OKAN-klassen 

 
Verwachtingen: 

● je hebt ervaring als leraar in het basis- of secundair onderwijs - we zoeken nog 
freelance medewerkers voor de ontwikkeling van lesmateriaal voor de volgende 
doelgroepen: 

○ leraren 4de, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 
○ leraren PAV in het beroepsonderwijs  

● je maakt vlot kwalitatief lesmateriaal 
● je bent vertrouwd met de eindtermen rond lezen en kan deze toepassen in het 

lesmateriaal 
● affiniteit met het Wablieft-aanbod is een pluspunt 

 
 



Wablieft biedt: 
● een boeiende bijverdienste volledig in thuiswerk 
● een grondige kennismaking met de Wablieft-werking en Wablieft-producten 
● te presteren uren in onderling overleg te bepalen 
● ondersteuning en opvolging van je freelancewerk 

 

Interesse? 
 
Ben je geïnteresseerd in één van beide vacatures en herken je je in het gevraagde profiel? 
Neem dan contact op met Inge Van Acker, directeur van Wablieft op het emailadres 
inge.van.acker@vocvo.be of op het nummer 0499 39 04 61. 
 
Je kan doorlopend je interesse bekend maken voor deze vacature, we zullen vanaf 17 
augustus concrete afspraken maken voor de start van het schooljaar. 
 

mailto:inge.van.acker@vocvo.be

