
 
VACATURE:   PAB-ASSISTENT (m/v/x) in inclusief onderwijs 
 
Ik ben Jeroen, een vrolijke kerel van bijna 16 jaar. Ik woon in Haaltert, bij Aalst. 
(OVL). Ik zit in het 3e jaar beroepsonderwijs en daar ben ik heel trots op. 
Ik heb het syndroom van Down maar ga toch al vanaf de kleuterschool 
naar een gewone school in de buurt. Ik volg in het VTI  de richting hout en 
ik ben heel erg trots op wat ik maak. Ook de andere lessen volg ik mee op 
klasniveau.  De toetsen worden voor mij soms wat vereenvoudigd met 
minder of gemakkelijkere oefeningen. Ik hou niet zo van onverwachte 
situaties en raak daarvan snel in de war.  
 
Wil jij er mee voor zorgen dat op school alles op rolletjes blijft lopen? 
 
Jouw taken : 
- je bent bij mij tijdens de schooluren; in de klas, de refter, … Je gaat mee op 

meerdaagse uitstappen. 
- je leert mij zo zelfstandig mogelijk zijn in het uitvoeren van opdrachten en 

zorgen dat ik overal op tijd ben. 
- Je hebt interesse in technische vakken en kan me daarbij praktisch helpen 
- je past taken aan aan mijn leerniveau 
- je helpt mij om de klasafspraken na te leven 
- je zorgt mee voor een goede interactie met medeleerlingen 
- Je bent de brug tussen thuis en de school. 
- je overlegt regelmatig met mijn mama en papa 
- je brengt me na school naar mama thuis en uitzonderlijk blijf je bij mij tot 

mama thuis is. 
 
 
Jouw profiel: 
- Je hebt bij voorkeur een diploma orthopedagogie 
- Je hebt ervaring met jongeren met een mentale beperking 
- je wil  je inleven in de gedachtengang van Jeroen 
- je bent geduldig en bedenkt snel creatieve oplossingen 
- je bent sterk in structureren en plannen 
- je neemt initiatief  
- je legt vlot contacten. Je bent open en eerlijk. 
- je bent discreet binnen een klaswerking. 
- Je hebt een rijbewijs en wagen ter beschikking 
 
We bieden een tewerkstelling van 35 u via interimcontract met uitzicht op een 
vast contract.  
Je werkt alle dagen volgens de schooluren. . 
 
In diensttrede : zo snel mogelijk 
 
 
 
Wil jij graag mijn begeleider en vriend worden? 
Stuur dan snel een mail met jouw CV en motivatie naar mijn mama Gonda 
Geeroms via gondamarc@yahoo.com 
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