
 
 

 

 

 

 

 

Vacature BuSO Wagenschot: 

Voltijds didactisch coördinator    v/m/x 

BuSO Wagenschot biedt beroepsonderwijs aan jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar met 
emotionele en/of gedragsproblemen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke 
beperking. Aan de hand van talentgerichte activiteiten bereiden we leerlingen voor op 
tewerkstelling. We leren basisvaardigheden en attitudes aan. 

We creëren kansen, samen met deze jongeren en met hun familiale en sociale context, zodat 
ze een plaats kunnen vinden in de maatschappij. Vertrekkende vanuit expliciete waarden 
verwijzend naar verbondenheid, autonomie en competentie. We werken waarderingsgericht 
en zijn voortdurend op zoek naar ieders sterktes. Samenwerken doen we in een geest van 
pluralisme, met respect voor de uniciteit van elke persoon. 

 

Functieomschrijving 

BuSO Wagenschot gaat zijn werking uitbreiden en zoekt een didactisch coördinator die onze 

leerkrachten in de klas sterker kan maken. M.a.w. zoeken wij de juiste persoon die 

meedenkt en -bouwt aan de uitwerking van onze kerntaak “het lesgeven” en daardoor onze 

school structureel en op lange termijn versterkt door kwalitatief onderwijs mee te helpen 

uitbouwen. 

Als didactisch coördinator neem je de verantwoordelijkheid voor het ondersteunen en 

begeleiden van leerkrachten en bij het maken van lesvoorbereidingen. Daarnaast organiseer 

je klasobservaties en klassenraden waardoor vakdidactische en handelingsgerichte 

ondersteuning aan de leerkrachten kan geboden worden. Daarbij heb je een aantal concrete 

verantwoordelijkheden op mesoniveau binnen onze school.  

Profiel 

Je hebt een bachelorsdiploma of hoger met getuigschrift pedagogische bekwaamheid en 

ervaring in het buitengewoon onderwijs. 

BuSO Wagenschot 
Steenweg 2 – 9810 Eke-Nazareth 

Tel: 09 280 89 60 
 

 



 
 

Vereiste studies  

• Master Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek en onderwijskunde  

• Prof. bach.: Studiegebied Onderwijs  

• Bachelor na bacheloropleiding  

• Master Opleidings- en onderwijswetenschappen  

• Master Onderwijskunde  

• Specifieke lerarenopleiding (academisch)  

• gelijkwaardig door ervaring  

Werkervaring 

Niet vereist, maar is een pluspunt. 

Job gerelateerde competenties 

- Je bent empathisch, betrokken, conflictvaardig en je werkt en communiceert 

verbindend 

- Je ondersteunt en begeleidt leerkrachten bij het maken van lesvoorbereidingen 

- Je organiseert klasobservaties op een structurele manier 

- Je biedt vakdidactische en handelingsgerichte ondersteuning aan leerkrachten 

- Je biedt ondersteuning aan leerkrachten bij het opmaken van jaarplannen, 

leerplannen, cursussen en vakvergaderingen 

- Je werkt innovatief 

- Je kan helder en overtuigend mondeling en schriftelijk communiceren naar een 

individu en naar een groep toe 

- Je kan actief luisteren, diagnosticeren, analyseren, synthetiseren en structureren  

- Je kan constructieve feedback geven, omgaan met weerstanden, omgaan met andere 

opinies 

- Je hebt een growth mindset 

Persoonsgebonden competenties 

- Didactische ervaring en expertise 

- Een zede zintuig voor wat werkt in de klas en wat niet 

- Leergierig en een brede interesse 

- Een goed inlevingsvermogen 

- Creatief 

- Gestructureerd en planmatig 

- Zelfstandig werken 

- Gevoel voor humor 

 

Campus Wagenschot 

Steenweg 2, 9810 Eke-Nazareth 

09 280 89 60  09 280 89 79 

Campus Heynsdaele 

Eisdale 1, 9600 Ronse 

055 23 09 10  055 23 09 38 

PEDAGOGISCH CENTRUM WAGENSCHOT vzw—www.wagenschot.be 

ondernemingsnummer 0435 055 505 

Multifunctioneel centrum Wagenschot 

Multifunctioneel centrum Heynsdaele 

Dienst rechtstreekse hulpverlening (RTH) 
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

Buitengewoon Secundair Onderwijs Wagenschot 

 


