
LOGOPEDIST OV4 TYPE 9  (M/V/X)

Jouw diploma
Bachelor logopedie en audiologie of Logopedische en audiologische wetenschappen

voor GO! IBSO De Horizon - Vestigingsplaats TechniGO!

WIJ ZOEKEN EEN

Jouw talenten
•   Je hebt een positieve ingesteldheid, pedagogisch 

inzicht en je kan leerlinggericht werken; 

•   Je bent resultaatgericht;

•   Je kan goed plannen (=ordenen);

•   Je bent contactvaardig;

•   Je kan regels en afspraken nakomen;

•   Je kan samenwerken als hecht team;

•   Je kan omgaan met stress;

•   Je kan je aanpassen aan veranderende 
omstandigheden (= flexibel);

•   Je hebt zin voor nauwkeurigheid;

•   Je kan zelfstandig werken;

Wij bieden jou
• Een halftijdse opdracht als logopedist van 1 

september 2021 t.e.m. 30 juni 2022;        

• Deze opdracht is combineerbaar met een 
halftijdse opdracht auticoach.  Een pedagogisch 
bekwaamheidsbewijs is hiervoor vereist;

• Jouw standplaats is TechniGO! Aalst 
(vestigingsplaats OV4 type 9) maar je biedt 
ondersteuning aan leerlingen op 5 verschillende 
vestigingsplaatsen van Passtel, nl. GO! 
Middenschool Ninove, GO! Atheneum Ninove, GO! 
Handelsschool Aalst, GO! .Atheneum Aalst en 
TechniGO!. 

• Loon volgens het officiële barema;

• 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?
Passtel bouwt een brug tussen het gewoon en het 
buitengewoon onderwijs. 

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar karolien.
meganck@ibsodehorizon.be voor 16 augustus. 
Verduidelijk in jouw motivering hoe het profiel en 
functieomschrijving van deze vacature bij jou past en 
schets hierin jouw talenten.

Jouw opdracht
•   Je achterhaalt de beginsituatie van de leerling OV4 

type 9 op logopedisch vlak;

•   Je ontwikkelt materialen en past ze zo nodig aan;

•   Je kiest en formuleert in overleg de therapeutische 
doelstellingen voor een leerling met OV4 type 9 en 
stelt een therapieplan op;

•   Je selecteert een methodologie die aangepast is 
aan het ontwikkelingsniveau van de leerling OV4 
type 9;

•   Je begeleidt leerlingen OV4 type 9 met stem-, 
spraak-, leer- en taalproblemen;

•   Je stemt regelmatig af met het zorgteam van de 
vestigingsplaats, de leerling OV4 type 9 en de 
ouders;

•  Je werkt nauw samen met de zorgteams van de 
verschillende vestigingsplaatsen;

•  Je maakt de transfer van de therapie naar de 
omgeving van de leerling OV4 type 9.


