
BUSBEGELEIDER (M/V/X)

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor het begeleiden van onze jongeren tijdens het ophalen en afzetten 
aan huis met de schoolbus.

voor GO! IBSO De Horizon - Passtel

WIJ ZOEKEN EEN

Profiel
• Omgaan met stress en moeilijke situaties;

• Kunnen omgaan met de verschillende 
problematieken van onze jongeren; 

• Verantwoordelijkheidsgevoel;

• Contactvaardig met jongeren met een beperking en 
hun ouders;

• Hart voor jongeren;

• Zich flexibel opstellen;

• Zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden jou
• Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 

vervangingen met variabel uurrooster.

• Je zal worden ingezet tijdens ziekte of afwezigheid 
van een personeelslid.

• Verloning volgens het officiële barema;

• Een voordelige en na 2 jaar gratis 
hospitalisatieverzekering.

• Een grotere werkzekerheid dankzij de 
verbondenheid tussen de scholen van Scholengroep 
19 ‘Dender’.

Wie zijn wij?
GO! IBSO De Horizon - Passtel is een school van 
GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ dat ongeveer 2300 
personeelsleden tewerkstelt in 35 scholen en 
instellingen in de ruime regio van Aalst, Denderleeuw, 
Ninove, Liedekerke en Oudenaarde.

GO! IBSO De Horizon - Passtel is een warme school 
voor buitengewoon secundair onderwijs. Wij bieden 
onderwijs aan in 4 onderwijsvormen: OV1 – OV2 – 
OV3 en OV4. Wij zetten ten volle in op maatwerk 
voor onze leerlingen om hen te stimuleren tot 
socio-emotionele groei, cognitieve ontwikkeling en 
maximale ontplooiing van vaardigheden en talenten. 
Het hoofddoel is het bieden van maximale kansen 
aan onze leerlingen om vol vertrouwen hun plaats te 
vinden in de samenleving. 

Interesse?
Neem contact op met Lea Vander Schueren
via lea.vanderschueren@ibsodehorizon.be

Competenties
• Kinderen ophalen en begeleiden bij ophalen en 

aankomst;

• Contactvaardig zijn;

• Tussenkomt in geval van moeilijkheden of conflict;

• Zorgen voor een veilige omgeving voor onze 
jongeren tijdens de busrit;

• Kunnen omgaan meet een doelgroep : leerlingen 
buitengewoon onderwijs;

• Stressbestendig zijn.


