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voor Passtel op vestigingsplaats Middenschool Ninove

Jouw diploma
Professionele bachelor onderwijs: secundair onderwijs

Functieomschrijving

Persoonsgebonden competenties

• Co-teacher (ondersteuner) OV4 Type 9

• Leervermogen hebben;

• De klasgroep waar je de ondersteuning zal bieden,
is zeer divers wat betreft ondersteuningsnoden.
Dit kan gaan van technische handelingen tot
theoretische toepassingen. De ondersteuning zal
voornamelijk klasbreed moeten ingezet worden

• Resultaatgerichtheid;

Wie zijn wij?
Passtel bouwt een brug tussen het gewoon en het

• Zin voor nauwkeurigheid hebben;
• Samenwerken als hecht team;
• Omgaan met stress;
• Zelfstandig werken;
• Creatief denken (Inventiviteit);
• Contactvaardig zijn;
• Plannen (= ordenen).

buitengewoon onderwijs.
Buitengewoon onderwijsschool, GO! IBSO De Horizon
(de hoofdschool), werkt al meer dan een decennia
rond ASS en richt OV4 Type 9 – onderwijs in sinds
2015. Leerlingen die in aanmerking komen voor type 9
in deze opleidingsvorm zijn normaal tot hoogbegaafd
en hebben een diagnose autismespectrumstoornis.
Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen,
ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het
gewoon secundair onderwijs. De omkadering en
de ondersteuning is echter aangepast aan de
problematiek van jongeren met ASS.

Wij bieden jou
• Een deeltijdse opdracht (3/22) binnen de 1ste graad
OV4 Type 9 van bepaalde duur tot en met 30 juni
2022;
• Aangezien het over een ondersteunende functie
gaat (geen onderwijstaak, geen lesvoorbereidingen)
resulteert deze opdracht in 2 op de 3 vrijdagen een
volledige lesdag van 6 uur (van 8.20u tot 14.30u) op
de vestiging TechniGO! in Aalst;
• Wedde volgens het officiële barema;
• Een team met ervaren en gedreven collega’s;
• Persoonlijke groei door een aanbod van
gevarieerde opleidingen;
• Een voordelige hospitalisatieverzekering;
• Een grotere werkzekerheid dankzij de
verbondenheid tussen de scholen van
Scholengroep 19 ‘Dender’.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar directie@middenschoolninove.be t.a.v. Christel Cock.

