
STAFMEDEWERKER + COÖRDINATOR OV4 TYPE 9  (M/V/X)

voor GO! IBSO De Horizon - Passtel

WIJ ZOEKEN EEN

Competenties
Als stafmedewerker sta je in voor:
• Het voorbereiden, organiseren en opvolgen van 

pedagogische werkgroepen OV4;

• Het uitwerken en opvolgen van het 
professionaliseringsplan OV4;

• Het voorbereiden, organiseren en opvolgen van 
verschillende interne en externe overlegmomenten;

• Het voorbereiden, organiseren en opvolgen van 
interne professionaliseringsinitiatieven;

• Het mee vormgeven, uitschrijven en uitwerken van 
het beleid van de school.

Als coördinator sta je in voor:
• Het coördineren van de flexibele geïndividualiseerde 

trajecten van leerlingen over de vestigingsplaatsen 
OV4 heen. Je werkt hierbij nauw samen met 
de trajectbegeleider en interne zorgteams 
(auticoaches en coördinator) van de vijf 
vestigingsplaatsen voor OV4 in Aalst en Ninove;

• Het coördineren en faciliteren van overlegmomenten 
i.f.v. deze leerlingen hun individueel traject met 
alle betrokken actoren (school, CLB, thuiscontext, 
hulpverlening,...);

• Het leggen van contacten en uitbouwen van 
samenwerkingsverbanden met welzijns- en 
onderwijsorganisaties regio Aalst/Ninove. Je 
bouwt een netwerk van partners uit die een 
belangrijke rol kunnen/zullen spelen bij de uitbouw 
van de leerlingen hun individueel traject. Je doet 
dit in nauwe 

Wie zijn wij?
GO! IBSO De Horizon - Passtel bouwt een brug tussen 
het gewoon en het 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.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar 

jens.vanderghote@sgrdender.be

Wij bieden jou 
•   Een voltijdse aanstelling t.e.m. 6 mei 2022, met 

kans op verlenging;

• Wedde volgens het officiële barema

• Een team met ervaren en gedreven collega’s

• Persoonlijke groei door een aanbod van 
gevarieerde opleidingen

• Een voordelige hospitalisatieverzekering

• Verlof- en prestatieregeling onderwijs  (met 
uitzondering van de zomervakantie: deze begint op 
6 juli tot en met 15 augustus).

Jouw diploma
Master in de psychologische of pedagogische wetenschappen + bewijs van pedagogische bekwaamheid (of je bent bereid 
dit te behalen) 

Een ander sociaal wetenschappelijk of paramedisch masterdiploma + bewijs van pedagogische bekwaamheid


