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VACATURE ZORGCOACH 
Sint-Angela engageert zich om elke leerling te vormen aansluitend bij ieders eigenheid. 

Vanuit een katholieke inspiratie biedt de school een brede vorming. Zo kan elke leerling 

zichzelf zijn en zichzelf ontdekken. In een sfeer van verbondenheid en door structuur te 

bieden, werken we samen zodat elke leerling zijn grenzen kan verleggen.  

Het voltallige schoolteam zet zich dagdagelijks in om dit engagement in de praktijk om 

te zetten. Momenteel zijn wij op zoek naar een enthousiasteling om ons zorgteam te 

versterken. Heb je een hart voor jongeren en wil je met hen aan de slag, dan is deze 

job misschien wel iets voor jou. 

TAAKOMSCHRIJVING  
Sint-Angela Tildonk zoekt een zorgcoach die van start kan gaan vanaf 1 september 

2022. Samen met het voltallige schoolteam, en in het bijzonder met het zorgteam, help 

je de leerling op 3 domeinen: leren leren, leren leven en leven kiezen. In concreto 

betekent dit o.a.: 

 in overleg met de leerling, ouders, vakleerkrachten en betrokken instanties zoek je 

actief mee naar de juiste ondersteuning voor onze leerlingen.  

 je gaat regelmatig in gesprek met ouders/voogd en communiceert pro-actief met 

alle betrokken partijen. 

 je stelt alles in het werk om te streven naar het welbevinden van onze leerlingen op 

sociaal, emotioneel en persoonlijk vlak. Je stippelt samen met het zorgteam een 

beleid uit rond preventie van problemen i.v.m. socio-emotionele welbevinden.  

 je overlegt met het CLB, het ondersteuningsnetwerk, ondersteuners of externe 

hulpverlening voor de leerlingen waarvoor uitbreiding van zorg nodig is.  

 je werkt binnen het schoolteam mee aan preventieve/ondersteunende acties in het 

kader van een verbindend schoolklimaat binnen de school. 

 je zorgt voor de eerstelijnsopvang tijdens de permanentie van het zorgteam, 

dewelke full time wordt ingevuld door alle zorgcoaches. 

 via het leerlingenvolsysteem in Smartschool zorg je voor een optimale 

informatiestroom tussen leerkrachten, leerlingen en directie en de communicatie 

hierover met ouders. 

 samen met het leerkrachtenteam en directie zorg je voor een goede aanpak van 

problemen tussen leerlingen, binnen een klas, pestproblemen, … 

 je bemiddelt in conflicten tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. 

 je kan nieuwe zorgvragen beoordelen in het kader van het zorgcontinuüm. 

 je biedt ondersteuning bij de inschrijving van nieuwe leerlingen en organiseert de 

intakes. 

 je coacht en ondersteunt leerkrachten bij het omgaan met leerlingen met diverse 

problematieken. 

 je neemt deel aan het overleg met de cel zorgteam en de kaderraad, om vanuit de 

invalshoek leerlingenbegeleiding mee het beleid van de school vorm te geven. 

 je springt mee in bij crisissen en volgt herstel mee op (o.a. leerlingen die weglopen, 

leerlingen die weigeren de les te verlaten, …) 
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 je wordt verantwoordelijk voor minimaal 1 topic die belangrijk is in het kader van 

de leerlingbegeleiding en vervult hierbij een trekkersrol op het vlak van uitwerken 

beleid/plan van aanpak (vb cyberpesten, pestbeleid, GOK, …) 

PROFIEL  
 Je hebt een hart voor jongeren en kent hun leefwereld en problematieken. 

 Je wil jongeren coachen en hen zoveel mogelijk uitdagen hun talenten te gebruiken, 

zonder hierbij de maatschappelijke kwetsbaarheid van sommige jongeren uit het 

oog te verliezen.  

 Je communiceert helder, duidelijk en verbindend met leerlingen, ouders en  

collega’s.  

 Je kan doelgericht en efficiënt handelen en je bent stressbestendig.  

 Je zorgt zoveel mogelijk voor de leerling maar bewaakt hierbij de draagkracht van 

de vakleerkrachten en respecteert de meningen/werkwijze van de vakleerkrachten 

in de klaspraktijk. Je bewaakt een gezond evenwicht en streeft naar verzoening 

tussen tegenstrijdige meningen/visies.  

 Je kan slechtnieuws-gesprekken voeren. 

 Je kan consequent maar leerlinggericht omgaan met de schoolregels en je bewaakt 

de lijn die in de school is uitgestippeld in verband met het regel- en 

normoverschrijdend gedrag. 

 Je neemt initiatief en je bent ook reflectief t.a.v. je eigen handelen.  

 Je kan in teamverband werken en bent betrouwbaar.  

 Je bent leergierig en staat open voor vernieuwing. 

 Je kan gepast reageren in crisissituaties. 

 Je kan discreet omspringen met de jou toevertrouwde informatie. 

 Je bent volledig beschikbaar binnen de schooluren volgens een vooropgestelde 

weekplanning, maar soms ook erbuiten (aanwezigheid oudercontacten, 

infomomenten, …) 

 Je bent loyaal tegenover het gevoerde beleid.  

 Je bent luisterbereid om suggesties, vragen, problemen op te vangen en mee te 

nemen naar de directie.  

 Je bent computervaardig. Je hebt kennis van de meest gebruikelijke software om 

administratief en organisatorisch correct en efficiënt te werken. 

 Je beschikt over de nodige kennis rond leerproblematieken of bent bereid om je 

hierin te verdiepen. 

 Je hebt een Bachelor of Master diploma met pedagogisch bekwaamheidsbewijs.  

WIJ BIEDEN JOU …  
 een boeiende, uitdagende functie met maatschappelijke verantwoordelijkheid; 

 een salaris in overeenstemming met de barema’s van het Departement Onderwijs; 

 opleidingen en bijscholingen op maat; 

 de nodige digitale uitrusting (een laptop); 

 een team van enthousiaste collega’s die je ondersteunen in deze opdracht. 

PROCEDURE  
Bezorg ons je gemotiveerde kandidaatstelling met curriculum vitae ten laatste op 

zondag 22 mei 2022 per e-mail (ilse.van.ermengem@satildonk.be). 


