
KINESITHERAPEUT (M/V/X)

Jouw diploma
Prof. bach. Sport en bewegen 
Ac. bach. Kinesitherapie
Ac. bach. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

voor Passtel (OV4 type 9 GO! IBSO De Horizon) 

WIJ ZOEKEN EEN

Jobgerelateerde competenties
•   Je achterhaalt de beginsituatie van de leerling OV4 

type 9 op motorisch 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 fijn en 
grofmotorische problemen;

•   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;

•  De noden van de persoon met zorgbehoefte 
identificeren en informatie uitwisselen (huidige 
behandelingen, medische antecedenten, 
radiografieën, ...);

•  Het geschikte fixatie-, immobilisatiemateriaal 
bepalen en aanbrengen;

•  De werking van de toestellen controleren.

Wij bieden jou
•   Een deeltijdse  aanstelling (75%) vanaf heden tot en 

met 30 juni 2022;

•   Plaats van tewerkstelling: verschillende 
vestigingsplaatsen in Ninove en Aalst

•   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?
GO! IBSO De Horizon 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.

Passtel OV4
GO! IBSO De Horizon, werkt al meer dan een decennia 
rond ASS en richt OV4 Type 9-onderwijs in sinds 2015. 
Leerlingen die in aanmerking komen voor type 9 in 
deze opleidingsvorm zijn normaal tot hoogbegaafd 
en hebben een diagnose autismespectrumstoornis. 
Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen, 
ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het 
gewoon secundair onderwijs. De omkadering en 
de ondersteuning is echter aangepast aan de 
problematiek van jongeren met ASS.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar jens.vanderghote@
ibsodehorizon.be. 


