
 

 
                         

 

 

 

 

 

Om het team basisonderwijs van de ziekenhuisschool te versterken, zoeken wij een: 

 

Coördinator-orthopedagoog 30/40 – M/V/X 

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE 

beschikt over een academische master orthopedagogiek of psychologie • ervaring heeft in een 
ondersteunende functie of als teamcoördinator • ervaring heeft met handelingsgericht werken • 
ervaring heeft in het buitengewoon onderwijs • kennis heeft van het onderwijs- en 
hulpverleningslandschap • zelfstandig én in team kan werken • enthousiast is • initiatief neemt • 
flexibel is ingesteld • het pedagogisch project van het SOG en de visie en missie van de ZHSSG 
onderschrijft 

JOUW FUNCTIE 

Als coördinator-orthopedagoog maak je deel uit van het beleidsteam niveau basisonderwijs en 
ruimer gezien de volledige school en vervul je volgende kernopdrachten: 

• coördineren van de dagelijkse organisatie (uurroosters, weekplanning, dagelijkse 
communicatie), stagebegeleiding 

• beleidsmatig mee nadenken over de toepassing van de visie en missie binnen het schools 
en pedagogisch beleid 

• onderhouden van interne en externe communicatiestructuren 

• coachen, begeleiden en ondersteunen van het leerkrachtenteam op de vier 
vestigingsplaatsen 

• klassenraden voorbereiden, organiseren en voorzitten 

• overzicht houden op het IHP van de individuele leerling 

• leerkrachten ondersteunen in het omgaan met de verschillende problematieken in de klas 

• personeelsvergaderingen inhoudelijk voorbereiden 

• opvolgen van vaktechnische en onderwijskundige vernieuwingen 

ONS AANBOD 

begeleiding en coaching • gerichte professionalisering • opname in een enthousiast team • 
aanstelling voor 30/40 tot einde schooljaar, te presteren in 27/36 • verloning en 
arbeidsvoorwaarden conform het ambt, op masterniveau • aangename werkomgeving. 
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INTERESSE IN DEZE JOB? 

• Voor meer informatie, contacteer Patrick D’haenens, directeur ZHSSG niveau basisonderwijs 

via ziekenhuisschool.bao.directeur@onderwijs.gent.be of via 09/332 24 05 

• Kandideren via onderwijs.selecties@stad.gent 

Ziekenhuisschool Stad Gent is een school voor buitengewoon 

onderwijs type 5. Gemiddeld 180 kinderen en jongeren krijgen er 

dagelijks les (niveau basis en secundair). We zijn gespecialiseerd 

in het werken op maat en hebben als ultieme doelen de 

achterstand te beperken en de re-integratie in een schoolse 

context te bevorderen. Om kwalitatief onderwijs op maat te 

garanderen, werken we in de Ziekenhuisschool Stad Gent met 

enthousiaste professionele bachelors en masters kleuter, lager 

en secundair onderwijs. 
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