Het schoolbestuur van vzw Katholiek Onderwijs Gent-Zuid zoekt dringend een
halftijdse studiecoördinator internaatwerking

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de internaatwereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team
dat instaat voor de ondersteuning van onze internen op pedagogisch en didactisch vlak? Dan heeft het
schoolbestuur onderstaande opdracht als aanbod.
Opdracht:
Het geven van studiebegeleiding aan internen van het secundair onderwijs, dit zowel individueel als in groep.
• Pedagogische methodieken toepassen
• Plannen, samenvatten, mindmapping, aanpassen van bestaande leerstrategieën en aanleren van
nieuwe leerstrategieën
• Verlengde instructies bieden (taal, wiskunde, wetenschappen, …)
• Leerdoelstellingen bepalen / opstellen van leerplan voor de interne
• Informatie verzamelen en lessen voorbereiden (a.d.h.v. online leerplatform - Smartschool)
• De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...)
• Het coachen van opvoeders in hun groeiproces als studiebegeleider.
Volgens afspraak rapporteren aan en samenwerken met de internaatbeheerders en de DiBeTa internaten
(Directeur Bestuurlijke Taken). Dit alles in een huiselijke sfeer. Je ondersteunt de internen in hun groeiproces
naar volwassene door hen op een correcte manier structuur en aandacht te bieden. Binnen de
vertrouwensrelatie die je met hen opbouwt, leer je hen respectvol omgaan met zichzelf en met anderen. Je
draagt hierbij waarden en normen hoog in het vaandel.
Profiel
• Je hebt een uitgesproken affiniteit met onderwijs, studiebegeleiding en coaching.
• Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden. Je bent in staat om een veelheid aan taken
nauwgezet te coördineren.
• Je bent zelfzeker, je hebt oog voor afspraken en structuur, je kan planmatig werken: je neemt initiatief
en verantwoordelijkheid.
• Je bent enthousiast, flexibel en stressbestending.
• Je kan zelfstandig werken maar je bent ook een positieve teamplayer.
• Je beschikt over uitstekende en effectieve communicatievaardigheden
• Je bent ICT-vaardig en je kan vlot overweg met MS Office, TEAMS, …
• Je hebt een hart voor jongvolwassenen en je bent geboeid door hun ontwikkeling en diverse leefwereld.
• Je hebt oog voor groepsdynamiek en (inter)persoonlijke relaties
• Je bent bereid je te engageren tot de verdere uitbouw van onze studie- en internaatwerking, dit samen
met de beheerders van de andere internaten van SKOG vzw.
• Je bent duidelijk doordrongen van de belangrijke maatschappelijke meerwaarde die een internaat ook
in 2020 kan bijdragen.

Vereiste diploma’s
Minimum een bachelor in het onderwijs/(ortho)pedagogie/logopedie
Ervaring als leerlingbegeleider/studiebegeleider/leerkracht is een meerwaarde
Ons aanbod
Een uitdagende job met veel afwisseling en verantwoordelijkheid.
Te starten vanaf 1 september 2020
Uren te presteren op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (vnl.na de schooluren).
Onze organisatie
Zes schoolbesturen, waaronder de vzw Katholiek Onderwijs Gent-Zuid, vormen vanaf volgend schooljaar een
nieuw schoolbestuur SKOG vzw. SKOG staat voor Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent. De scholengroep
biedt kwaliteitsvol basis- en secundair onderwijs in een gastvrij en verbonden schoolklimaat en omvat ook 5
internaten.
Plaats tewerkstelling
NIEUWEN BOSCH INTERNAAT
Lange Violettestraat 65
9000 Gent
Solliciteren

Solliciteren kan tot en met vrijdag 21 augustus 2020

Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae door naar vacatures@skogvzw.be
Of via briefwisseling: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid vzw, ter attentie van de voorzitter Dhr. Luc De Loore,
Hubert Frère Orbanlaan 293, 9000 Gent
We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het
profiel van deze functie. Indien we jou op basis van je c.v. en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een
sollicitatiegesprek. De gesprekken zullen doorgaan vanaf 24 augustus 2020.

