
LOGOPEDIST (M/V/X)

Jouw diploma
Bachelor Logopedie of Master logopedie

voor GO! BSBO De Horizon

WIJ ZOEKEN EEN

Wij bieden jou
• een tijdelijke, voltijdse opdracht tot en met 30 juni 2021;

• loon volgens het officiële barema;

• woensdagnamiddag + extra halve dag vrijaf;

• fietsvergoeding;

• terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;

• een voordelige en na 2 jaar gratis hospitalisatieverzekering;

• uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel aandacht voor 

professionalisering;

• een grotere werkzekerheid dankzij de verbondenheid tussen 

de scholen van Scholengroep 19 ‘Dender’.

Wie zijn wij?
GO! BSBO De Horizon is een school voor buitengewoon 

onderwijs van GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ dat ongeveer 2000 

personeelsleden tewerkstelt in 34 scholen en instellingen in de 

ruime regio van Aalst, Denderleeuw, Ninove en Liedekerke.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar 

directeur@bsbodehorizon.be t.a.v. mevr. Nathalie Lievens

Een greep uit jouw taken
• je geeft individuele therapie en ondersteunt klassikaal;

• je geeft een taalbad voor anderstalige kinderen (SMOG);

• je neemt ComVoor (voorlopers van communicatie bij (niet) 

sprekende kinderen) af en interpreteert deze;

• je stimuleert beginnende communicatie;

• je werkt visualisaties uit: werking met verwijzers;

• je hebt ervaring in buitengewoon onderwijs/MPI bij basale 

kinderen en kinderen in leefgroepwerking;

• je hebt ervaring met kinderen mentale beperking + ASS;

• je werkt de logopediesessie uit: je past de oefeningen aan de 

voortgang van de persoon met zorgbehoefte aan;

• je bepaalt de noden van de persoon met zorgbehoefte: de 

persoon met zorgbehoefte informeren over de logopedische 

aanpak (doelstellingen, stappen, ...);

• je hebt kennis van spraakrevalidatie: slikproblemen (dysfagie, 

...) en /of eetproblemen

• je hebt kennis van spraakrevalidatie: mondelinge 

communicatie (stotteren, articulatie, ...)

• je kan het soort stoornis (stemproblemen, spreken, ...), de 

moeilijkheden (hinder, symptomen, ...) en de omgeving van de 

persoon met zorgbehoefte in kaart brengen;

• je bepaalt de nood aan logopedie op basis van tests en je 

adviseert de persoon met zorgbehoefte over bijkomende 

opvolging (hulp op school, psychologische begeleiding, ...);

• je vult medisch-administratieve documenten in;

• je kan met kinderen werken.

Jouw talenten
• je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden (= 

flexibiliteit);

• je bent contactvaardig;

• je kan plannen (= ordenen);

• je hebt leervermogen;

• je kan creatief denken (= inventiviteit);

• je bent resultaatgericht;

• je kan omgaan met stress;

• je kan regels en afspraken nakomen;

• je kan samenwerken als hecht team.


