
Stedelijk Onderwijs Gent 

 
  

Staat u te springen 
voor een 

vree wijze job? 



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 



Basisonderwijs 

 
 Grootste scholengemeenschap van Vlaanderen 

• 38 scholen  
• 56 vestigingsplaatsen 

 Traditioneel & methodeonderwijs 
• Freinet 
• Jenaplan 
• Dalton 
• Meervoudige intelligentie 

 Buitengewoon basisonderwijs 
• type 2 – 3 – 5 – 9  
• basisaanbod 

 



Secundair Onderwijs 

https://scholen.stad.gent/freinetatheneumdewingerd/studieaanbod




 
Bargiekaai 1 
9000 Gent 

cvodebargie@stad.gent  
 

CVO Gent 

Martelaarslaan 13 
9000 Gent 

cvo.leerdorp@stad.gent 

• Tweedekansonderwijs 
• Taal (o.a. NT2) 
• ICT 
• Technische opleidingen 

• Siersmid, lasser, kok, …  
 



Deeltijds Kunstonderwijs 

Academie voor  
Beeldende Kunst 

Offerlaan 3 
9000 Gent 

acbk@stad.gent 

Academie De Kunstbrug 
Braemkasteelstraat 26 

9050 Gentbrugge 
dekunstbrug@stad.gent 

 
Academie voor 
Podiumkunsten 

Tweebruggenstraat 59 
9000 Gent 

academiepodiumkunsten@stad.gent 

 



Stedelijk Internaat Gent 

Pollepelstraat Steenakker Olijfstraat 



 

 

 

Diensten 

PBSOG iCLB 
Educatieve 

diensten 



D
U

U
R

ZA
A

M
H

EI
D

 

C
R

EA
TI

V
IT

EI
T 

K
A

N
SE

N
 G

EV
EN

 

PA
R

TI
C

IP
A

TI
E 

D
IV

ER
SI

TE
IT

 



interim TADD 
Vaste 

benoeming 
 

 

 

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

Jobline.stad.gent 
 

jobline.stad.gent 



Facebook: Vree wijze jobs in Stedelijk 
OnderWIJS Gent 

 



Begeleiding beginnende leerkrachten bij Stedelijk 
Onderwijs Gent 

Introductie op de school 
• Schoolafhankelijk 
• Rondleiding 
• Draaiboek 
• Vergadering beginnende LKR 

Onthaaldag   
Stedelijk Onderwijs Gent 

• 2 keer per jaar 
• Info over rechten en plichten, 

… 

 

Administratieve 
ondersteuning 

• Rechten & plichten 
• Toekomstmogelijkheden 
• Documenten / Loon 

 

Loopbaanbegeleiding 
• Heroriëntering 
• Psychosociale 

ondersteuning 
       (conflicthantering, stress, …) 

  Arbeidspsycholoog 



Contactgegevens 

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

Volg ons online! 

http://stad.gent/vreewijzejobs 

www.facebook.com/vreewijzejobs 



• 13u30: Kennismaking met het Stedelijk Onderwijs 
Gent 

• 14u: Solliciteren en Solliciteren bij het Stedelijk 
Onderwijs Gent 

• 14u30: Team P&O, partner in een duurzame 
onderwijscarrière bij het Stedelijk Onderwijs Gent 

• 15u: Meet PBSOG 
 

Programma infosessies: 

 



Staat u ook te springen voor een 
vree wijze job? Begeef je naar de 
Jobline corner en schrijf je in! 



Stedelijk Onderwijs Gent 

 
  

Staat u te springen 
voor een 

vree wijze job? 



Interim TADD 
Vaste 

benoeming 
 

 

Registreer je dan zo snel mogelijk in 
ons online sollicitantenbestand: 

 
 jobline.stad.gent 



Interim TADD 
Vaste 

benoeming 
 

 

 
 

• centraal bestand             kort op de bal! 
• inschrijven op elk moment 
• dossier in eigen beheer 
• 1 kalenderjaar geldig          verlengen 

 

 
 



Interim TADD 
Vaste 

benoeming 
 

 

 
HOE?  
• Registreren (nog geen ‘Mijn Gent’ – account) 

• Inloggen (reeds een ‘Mijn Gent’ –account) 

• Gegevens invullen 
• Diploma / attest laatstejaar uploaden 
• Registratienr na verificatie 
• Jaarlijks verlengen 

 



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?  

 



Interim TADD 
Vaste 

benoeming 
 

 

 Sollicitatiegesprek 
• directeur en arbeidspsycholoog 
• +/- 30 minuten 
• motivatie (functie, school) 
• competenties (kennis, vaardigheden, talenten & 

groeipunten)  concrete voorbeelden! 
 

DOEL: wie ben jij als leraar, als collega?  



 



• Persoonlijke gegevens 

• Opleiding (en stages) 

• Werkervaring 

• Relevante bijscholingen 

• Talenkennis / ICT-vaardigheden / overige  

• Hobby’s en interesses, foto, profiel ...  

 maximum 2 pagina’s 

 structuur 

 contactgegevens niet vergeten! 

 werk omgekeerd chronologisch 

 vermeld data en vermijd gaten in je cv! 

 zorg dat je cv matcht met jouw profiel 

 

1. Curriculum vitae opmaken 

 





2. Motivatiebrief opmaken  
 

  

• betreft: duidelijke vermelding van de functie 
waarvoor je kandideert 

• wat spreekt je aan in de functie, de werkplek?  

• waarom ben jij geschikt voor deze job? 

     (niet waarom deze job geschikt is voor jou...) 

 





3. Solliciteren – voorbereiding gesprek 

  

• Denk na over mogelijke vragen  

     (inspiratie: stage, voorgaande evaluaties,...) 

• Zoek informatie op over de school en zorg voor een 
onderbouwde motivatie 

• Wie ben jij als leerkracht? Waar sta je voor?  

• Stel je kritisch op: wat zijn je talenten? Waar kan je 
nog in groeien? En hoe ben je van plan dat te doen? 
(inspiratie: stage, voorgaande evaluaties,...)  

• Bedenk zoveel mogelijk concrete voorbeelden.  

 



3. Solliciteren – het sollicitatiegesprek 

  

• Zorg voor een proper exemplaar van je cv  

• Verwittig als je vertraging hebt / niet aanwezig kan zijn  

• Antwoord to-the-point en laat ruimte voor vragen 

• Wees voldoende zelfkritisch  

• Zet je sterktes en talenten voldoende in de kijker, wees 
niet té bescheiden  Spring eruit! 

• Blijf jezelf 

• Zit je zelf met vragen? Vergeet deze dan niet te stellen! 

 

 



interim TADD 
Vaste 

benoeming 

 

Anciënniteitsopbouw  
 

Doel: vaste benoeming binnen een scholengemeenschap 

= verzameling van scholen van eenzelfde onderwijsniveau 

 

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur (TADD) 

= “wachtkamer” van de vaste benoeming 



interim TADD 
Vaste 

benoeming 

Voorwaarden TADD (nieuwe regelgeving vanaf september 2018) 

 

 580 dagen dienstanciënniteit 

 400 dagen effectief gepresteerd (incl. weekends, 

wettelijke verlofdagen, schoolvakanties, bevallingsverlof, 
moederschapsbescherming – excl. ziekte en omstandigheidsverlof) 

 Gespreid over minstens 2 schooljaren 

 Minder dan halftijdse opdracht  dagen/2 

 VE of VO bekwaamheidsbewijs (niet AND) 
 

 

 
 



interim TADD 
Vaste 

benoeming 

 Vereist bekwaamheidsbewijs (VE) 

Vb. Bachelor lager onderwijs  onderwijzer 

Vb. Master Wiskunde + GPB  leraar wiskunde 3de graad 

 

 Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (VO) 

Vb. Bachelor kleuteronderwijs  onderwijzer 

Vb. Bachelor secundair onderwijs Frans  leraar geschiedenis 2de 
graad 
 

 Diploma andere (AND) 

Vb. Master Biologie  leraar biologie 

 

http://Onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen   
 

http://onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen


interim TADD 
vaste 

benoeming 

                                      
                                  Melissa kiest ervoor om zoveel mogelijk ervaring op te 
doen in    verschillende scholengemeenschappen.  

 

 

 

 

 

       Laila wil zo snel mogelijk zekerheid. Ze kiest bewust voor 

       één scholengemeenschap.   

1 3 2 

3 2 1 



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 



• 13u30: Kennismaking met het Stedelijk Onderwijs Gent 
• 14u: Solliciteren bij het Stedelijk Onderwijs Gent 
• 14u30: Team Personeel &Organisatie, partner in een 

duurzame onderwijscarrière bij het Stedelijk Onderwijs 
Gent 

• 15u: Meet PBSOG (Pedagogische begeleiding Stedelijk 
Onderwijs Gent) 

 

Programma infosessies: 

 



Staat u ook te springen voor een 
vree wijze job? Begeef je naar de 
Jobline corner en schrijf je in! 



Stedelijk Onderwijs Gent 

 
  

Staat u te springen 
voor een 

vree wijze job? 



   PERSONEEL EN 
ORGANISATIE 

 
PARTNER INZAKE DUURZAAM 
ONDERWIJS CARRIÈRE BIJ SOG 

 
 

Sofie D’ours 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi02-CK28PWAhXE7BQKHZMQALgQjRwIBw&url=http://www.mvobedrijvengids.nl/3/24/mvo-bedrijvengids-blog.html&psig=AFQjCNEGJ79WbofBq-rPKqatsWHxZqxg7A&ust=1506544844712145


DUURZAAM 
PERSONEELS

BELEID 

BOUWSTENEN DUURZAAM PERSONEELSBELEID 

Werkbaarheid obv 
welzijnsenquête / 

welzijnsbeleid  

Gedurende 
volledige 
loopbaan 

Inzetbaarheid obv 
Functionering- en 

evaluatiegesprekken
/ 

loopbaanbegeleiding 



TIJDENS JE LOOPBAAN 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWqMez_MrWAhVGb1AKHba_BXAQjRwIBw&url=http://www.loopbaancollectiefoost.nl/regie-eigen-loopbaan/&psig=AFQjCNEIyo2qYYPXWYAgxFdGAkNbWlh7kw&ust=1506794309801840
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRgNff_MrWAhXLhrQKHSGtBTwQjRwIBw&url=https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-en-loopbaan-van-uw-kind/&psig=AFQjCNEIyo2qYYPXWYAgxFdGAkNbWlh7kw&ust=1506794309801840


FOCUS OP INZETBAARHEID ÉN WERKBAARHEID 

• Inzetten op de inzetbaarheid van de medewerkers 
(competenties – juiste persoon op de juiste plaats / 
talenten in kaart brengen) 

• Inzetten op de werkbaarheid van iedereen (fysieke 
als mentale fitheid – welzijn) 

 

 HOE WERKEN WE HIERAAN BINNEN STEDELIJK 
ONDERWIJS GENT? 

 



INZETBAARHEID VERHOGEN DMV 
FUNCTIONERINGSGESPREKKEN, 

EVALUATIEPROCEDURE 
EN 

LOOPBAANBEGELEIDING 
 



Doelstelling 

• Functioneringsgesprek: 
– Tweerichtingsverkeer tussen medewerker en directeur 

– Wederzijdse verwachtingen duidelijk maken 

– Afspraken maken omtrent functioneren 

– Noden in kaart brengen  

– Loopbaan van de medewerker 

3 aspecten: zorg, ondersteuning en opvolging 

Mogelijkheid om zelf als medewerker gesprek aan te 
vragen 

Basis: functiebeschrijving 



Doelstelling 

• Evaluatiegesprek: 

– Minstens 1x per 4 schooljaren 

– Erkenning voor inzet en functioneren (adhv 
functioneringsgesprekken) – verbeteren waar 
nodig 

– Evaluatieverslag met eindconclusie: positief of 
negatief 



Loopbaanbegeleiding 

- Ondersteuning van het personeel inzake 
- Werkgerelateerde thema’s 
- Heroriëntering  
- Interne mobiliteit  

 

- Ondersteuning van directies inzake teamontwikkeling/ personeelsissues 
 

- Hoe gaan we te werk? 
- Gebonden aan beroepsgeheim 
- Neutraal 
- Informele focus 
- Ondersteunend – coachend - adviesverlening 
- Indien nodig verwijzen we door naar externen 
- Belangrijk : eigenaarschap ligt bij de werknemer 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj42P-i2cPWAhWPLFAKHS7-AtkQjRwIBw&url=http://www.intermotiv.nl/index.php/wat/loopbaanbegeleiding&psig=AFQjCNGnvs8E4XdAV4VDwG-ZRCrMeLG94w&ust=1506544352149303


INZETTEN OP WERKBAARHEID – WELZIJN OP 
HET WERK 

• Werken aan een welzijnsbeleid in samenwerking met 
de vertrouwenspersoon, loopbaanbegeleiders, Interne 
– en externe dienst voor Preventie en bescherming op 
het werk en het Schoolbestuur 

• Uitvoeren van een welzijnsenquête (om de drie jaar) 
– Nagaan wat welzijnsbevorderende als – belemmerende 

factoren zijn inzake 
• Arbeidsrelaties 

• Arbeidsinhoud 

• Arbeidsomstandigheden 

• Arbeidsorganisatie 

• Arbeidsvoorwaarden  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY472W_MrWAhUPY1AKHa6SAYkQjRwIBw&url=http://www.jobat.be/nl/artikels/mark-tevredenheidsenquetes-kaarten-op-tafel-alstublieft/&psig=AFQjCNEUwTmTHVdotGDygWauXor9EpM3Vw&ust=1506794252198949


INZETTEN OP WERKBAARHEID – WELZIJN OP 
HET WERK 

• Wat te doen als je je niet goed voelt op je werk door vb. Stress 
/ grensoverschrijdend gedrag op het werk (pesten, agressie, 
ongewenst seksueel gedrag)/ burn-out / conflicten /….? 

– Zelf stappen ondernemen naar andere partij 

– Contact opnemen met vertrouwenspersoon of 
preventieadviseur psychosociaal (intern/ extern) 

– Proces:  

• Vertrouwenspersoon is neutraal en gebonden aan 
beroepsgeheim 

• Informele insteek (als verzoeker heb je het 
eigenaarschap van de te ondernemen acties) 

• Bemiddelend optreden 

 

 



INZETTEN OP WERKBAARHEID – WELZIJN OP 
HET WERK 

• Register feiten van geweld door derden: 

– Situaties die zich voordoen inzake geweld/ agressie op het 
werk veroorzaakt door leveranciers/ ouders/ leerlingen/… 

 

• Aanwezigheidsbeleid 

– Vinger aan de pols houden bij afwezigheid 

– Ondersteuning door loopbaanbegeleiding/ 
arbeidsgeneesheer inzake reïntegratie  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix0ITs-srWAhUKPFAKHbmwDoEQjRwIBw&url=http://www.standaard.be/cnt/ui35s693&psig=AFQjCNHnoJwl2jy14chVYumtiMUJiTXZVg&ust=1506793880160299


EXTRA VOORDELEN OM TE 
WERKEN BIJ STEDELIJK 

ONDERWIJS GENT 



EXTRA VOORDELEN TIJDENS JE LOOPBAAN 

• Lerarenkaart: 

– Enkel voor gesubsidieerd personeel 

• Per post via Klasse-nummer december 

• Gratis af te halen in openbare bib in je buurt 

– Gratis toegang of korting in educatieve centra + kortingen in winkels, 
sportcentra, bioscopen,… 

– www.lerarenkaart.be 

 

• Restaurants en catering: 

– www.hotelschoolgent.be 

– www.clwgent.be 

– www.instituutbertcarlier.be 

- Campus Prins Filip  

 

 

 

 

http://www.lerarenkaart.be/
http://www.hotelschoolgent.be/
http://www.clwgent.be/
http://www.instituutbertcarlier.be/


EXTRA VOORDELEN TIJDENS JE LOOPBAAN 

• Personeelskaart Stad Gent 

– Korting voor 

• De zwembaden van de Stad Gent 

• Tennis en squash in de Blaarmeersen 

• Cambio ‘autodelen’ 

 

 

 

 



• Mogelijkheid tot aansluiting via Sodigent: 
– Lidgeld: 2€/maand  
– Activiteiten 

• Familie uitstappen (georganiseerde uitstap pretpark, 
sinterklaasfeest) 

• Doe-activiteiten 

– Financiële voordelen 
• korting pretparken en evenementen 
• premiepakketten 

– Maatschappelijke ondersteuning 
• inlichtingen ivm financiële, familiale, sociale zaken 

– https://sodi.gent.be/ 

 
 

EXTRA VOORDELEN TIJDENS JE LOOPBAAN 

https://sodi.gent.be/
https://sodi.gent.be/


Contactgegevens 

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

Volg ons online! 

http://stad.gent/vreewijzejobs 

www.facebook.com/vreewijzejobs 



• 13u30: Kennismaking met het Stedelijk Onderwijs 
Gent 

• 14u: Solliciteren en Solliciteren bij het Stedelijk 
Onderwijs Gent 

• 14u30: Team P&O, partner in een duurzame 
onderwijscarrière bij het Stedelijk Onderwijs Gent 

• 15u: Meet PBSOG 
 

Programma infosessies: 



Staat u ook te springen voor een 
vree wijze job? Begeef je naar de 
Jobline corner en schrijf je in! 



Stedelijk Onderwijs Gent 

 
  

Meet PBSOG 



 
Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs 

Gent 

  

 

Wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons? 

 



Ons team 



Wat drijft ons? 

 



Wat doet een pedagogisch begeleider? 

-> Verbonden aan aantal scholen van 
Stedelijk Onderwijs Gent, als warm 
contact 

 

-> Brede begeleider voor verschillende 
scholen van SOG 

 

-> Aanbieden van vormingen 

 

-> Begeleiden van processen op scholen 

 

-> Ondersteunen beleid 

  

 



Wat doet een mentor? 

Als Stedelijk Onderwijs Gent-> extra inzetten op 
professionalisering via aanvangsbegeleiding 

-> voor alle (startende) leerkrachten van SOG 

-> daarna coachingstraject op vraag en aanbod 

-> professionele leergemeenschap via starterscafés 

 





Contactgegevens 

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

Volg ons online! 

http://stad.gent/vreewijze
jobs 

www.facebook.com/vree
wijzejobs 



Staat u ook te springen 
voor een vree wijze job? 
Begeef je naar de Jobline 
corner en schrijf je in! 


