
 
  

Waarom kiezen voor het 
Stedelijk Onderwijs Gent? 



Drie onderwijsnetten 

Gemeenschapsonderwijs (GO) 

Vrij gesubsidieerd onderwijs 
 Katholiek onderwijs 

Officieel gesubsidieerd onderwijs 
Provinciaal onderwijs 
Gemeentelijk of stedelijk onderwijs 



Basisonderwijs 

Volwassenen-
onderwijs 

Secundair 
onderwijs 

Internaat 
Deeltijds 

kunstonderwijs 

Diensten 

Stedelijk Onderwijs Gent 



https://stad.gent/onderwijs-
kinderopvang/onderwijs/scholen 
 

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/scholen
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/scholen
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/scholen


We staan voor… 



We gaan voor… 

Werkbaarheid 

Professionalisering 
en Ondersteuning 

Inzetbaarheid 



Voordelen van werken bij het Stedelijk 
Onderwijs Gent 
• Algemeen: 

Schaalgrootte 

Onderdeel van de Groep Gent 

• Extra’s: 

Restaurants en catering 

Personeelskaart Groep Gent 

Aansluiting via SodiGent 

Aansluiting bij hospitalisatieverzekering 



Lerarenplatform BaO en SO 

• DOEL:  meer werkzekerheid bieden aan starters 

• Je doet ervaring op  en maakt kennis met 
verschillende scholen en onderwijsvormen 

• Aanstelling voor een volledig schooljaar 

• Voltijds of deeltijds (VW: flexibiliteit!) 

• Langdurige vervangingen (+ 10 werkdagen) 

• Geen vervanging: pedagogische taken in de 
ankerschool 

• Zelfde rechten en plichten als andere LKR 

• Anciënniteitsopbouw 



 

 

Wil je bij ons aan de slag?  
Registreer je online via 

Jobline.stad.gent 
 

jobline.stad.gent 



 

 

 

 
• online databank 
• inschrijven op elk moment 
• registratienummer na verificatie 
• jaarlijks vernieuwen 
• ook voor wie nog geen pedagogisch 

diploma heeft 
 

 
 



Interim TADD 
Vaste 

benoeming 
 

 

 Sollicitatieprocedure 
 

1. Vacature  
2. Jobline: lijst trekken obv diploma(’s) 
3. Uitnodigen kandidaten obv registratienr. 
4. Sollicitatiegesprek  
5. Feedback en behoud registratienr. 

 
 
Weinig of geen kandidaten in Jobline?  

 



Contactgegevens 

Stedelijk Onderwijs Gent 
Jubileumlaan 217c 
9000 Gent 
09/268 21 20 
jobline@stad.gent 

Volg ons online! 

http://stad.gent/vreewijzejobs 

www.facebook.com/vreewijzejobs 



Waag jij ook de sprong naar een 
vree wijze job voor de klas? Begeef 
je naar de Jobline corner en schrijf 
je in! 



 
  

Waag jij de sprong naar een 
vree wijze job voor de klas? 



Waar situeert zich het lerarentekort? 

 



Opleidingen 
• Geïntegreerde lerarenopleiding (bachelor kleuter, 

lager, secundair) 

o Verkorte trajecten mogelijk 

o Leertrajecten mogelijk in dag-, avond- of 
afstandsonderwijs afhankelijk van de 
onderwijsaanbieder 

• Specifieke lerarenopleiding bovenop een reeds 
behaald diploma 

• LIO-traject: Leraar in opleiding 

o werkplekleren 



Opleidingen 

  



Opleidingen 

 • Sommige opleidingstrajecten worden financieel 
ondersteund door de VDAB voor werkzoekenden: 

o Geïntegreerde lerarenopleiding kleuter- en lager 
onderwijs 

o Geïntegreerde lerarenopleiding secundair 
onderwijs wat betreft knelpuntvakken 

o Specifieke lerarenopleiding wat betreft 
knelpuntvakken 

• Alle verdere info: 

 



Bekwaamheidsbewijzen 
• https://data-

onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ 

• VE/ VO/ AND 

• Door het huidige lerarentekort kun je 
tewerkgesteld worden als AND 

• Voorwaarden 

• Nadelen 

 

• toelatingsvoorwaarden 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
http://www.agodi.be/job-in-het-onderwijs-toelatingsvoorwaarden-en-indiensttreding


Nuttige ervaring en geldelijke anciënniteit 
• Basisprincipe 

• Nuttige ervaring 

• Beperkt! 

o (adjunct-)directeur, TA of TAC in een school met 
een technische component 

o Leerkracht secundair onderwijs: technische en 
praktische vakken 

o Leerkracht BGV in het buitengewoon secundair 
onderwijs 

o Enkele kunstvakken in het kunstsecundair 
onderwijs 

o Bepaalde modules in het volwassenenonderwijs 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring


Loon 
• http://www.agodi.be/salaris 

 

http://www.agodi.be/salaris








Passie, motivatie, droom 



Vragen? 
• Over opleidingen? Richt je tot onze experten van 

Hogent, Arteveldehogeschool en Ugent in ons 
jobcafé 

• Over loon, nuttige ervaring, etc? richt je tot Karel 
Van Den Bossche van de VDAB in ons Jobcafé 

• Over jouw kansen binnen het Stedelijk Onderwijs 
Gent? Richt je tot onze interne experten en 
ambassadeurs in ons jobcafé 

• www.vdab.be/onderwijs 

• www.agodi.be/job-in-het-onderwijs 

 

http://www.vdab.be/onderwijs
http://www.agodi.be/job-in-het-onderwijs
http://www.agodi.be/job-in-het-onderwijs
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Waag jij ook de sprong naar een 
vree wijze job voor de klas? Begeef 
je naar de Jobline corner en schrijf 
je in! 



Contactgegevens 

Stedelijk Onderwijs Gent 
Jubileumlaan 217c 
9000 Gent 
09/268 21 20 
jobline@stad.gent 

Volg ons online! 

http://stad.gent/vreewijzejobs 

www.facebook.com/vreewijzejobs 


