
          

 

 

 

 

  

 

GO! Campus Fenix Grimbergen zoekt 

M/V/X  zorgcoördinator 
 

GO! Campus Fenix Grimbergen zoekt zorgcoördinator voor een halftijdse opdracht. 

 

Wie zijn wij? 

Wijze Wereldburgers maken we hier! Dagelijks komen een kleine 700 leerlingen naar 

onze school in het hartje van Grimbergen naast het Prinsenbos. Campus Fenix heeft 

enkel de doorstroomfinaliteit. Onze missie beschouwen we als geslaagd als 

leerlingen buitenwandelen, sterk en overtuigd van hun eigen kracht en vol passie zijn 

en als zij zich actief engageren. We leggen de lat hoog en helpen leerlingen om te 

durven springen. Via onze internationaliseringsprojecten maken we échte 

wereldburgers van onze leerlingen. Ook de digitale transformatie hebben we al goed 

in de vingers. We zijn dan ook trots dat we een Google referentieschool zijn. Op die 

manier maken wij het verschil als school! 

 

Wat bieden we aan? 

• Je hebt een halftijdse betrekking en coördineert een team van drie 

leerlingenbegeleiders. 

• Je maakt deel uit van het beleidsteam van de school zodat je vanuit het 

oogpunt van leerlingenbegeleiding mee het beleid aanstuurt. 

 

Wat zijn jouw kerntaken? 

Op vlak van brede basiszorg help je het schoolteam de optimale ontwikkeling van 

leerlingen te stimuleren. Je houdt rekening met de context en de leerlingengroep om 

samen met leraren een krachtige leeromgeving te creëren en proactieve en 

preventieve acties te plannen op vlak van de vier domeinen van leerlingenbegeleiding 

(leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en 

preventieve gezondheidszorg. 

Je helpt het schoolteam zicht te krijgen op de specifieke onderwijsbehoeften en 

baseert daarop samen met jouw team een stapsgewijze begeleiding gericht op 

gelijke kansen. Je volgt de effecten van de begeleiding op en stuurt bij waar nodig. Je 

communicatie over de begeleiding is laagdrempelig en transparant. 

Je werkt samen met het CLB op basis van de schoolspecifieke 



samenwerkingsafspraken. 

Je brengt samen met het beleid de ondersteuningsbehoeften van leraren in kaart en 

investeert in maatregelen, afspraken en professionaliseringsactiviteiten. 

 

Jouw profiel? 

• Je bezit een master in de menswetenschappen of een relevante bachelor met 

een aanvullende therapieopleiding aan een erkend opleidingscentrum. 

• Je hebt het Nederlands als moedertaal. 

• Je bent een vlotte, heldere communicator. Transparantie vind je belangrijk. 

• Je bezit de competentie om een team aan te sturen en samen te werken. 

• Je werkt graag met jongeren. 

• Je hebt een groeigerichte mindset en wil je verder professionaliseren. 

• Je digitale skills zijn up to date. 

 

Contacteer 

Heb je verdere vragen of informatie nodig? Aarzel niet en contacteer ons via het 

schoolnummer 02/269 03 61 of via directeur@campusfenix.be.   

 

Hopelijk loop jij binnenkort door onze schoolpoort! 
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