Vacature:
PERSOONLIJKE ASSISTENT middelbare school-student
Voorstelling:
Onze zoon Armand is bijna 13 en zit in het 1ste middelbaar op Campus Portus in Gent (GO! Lyceum
Gent). Hij houdt van skaten en gamen, hij speelt voetbal, maar ook viool en drum. Hij is een
enthousiaste en extraverte adolescent met veel interesses en talenten. Hij is erg graag onder
mensen; het liefst bij zijn vrienden. Toch wordt hij ook aanzien als een onrustige jongen met een
explosief karakter. Hij ondervindt heel wat moeilijkheden op school. Ook thuis botst het vaak met
ons, zijn ouders, en zijn jongere broer.
In het algemeen maar in het bijzonder op school heeft hij erg veel moeite om zich te concentreren
(bv. tijdens de instructiemomenten en tijdens het maken van taken of opdrachten). Hij stoort daarbij
vaak en op ongepaste wijze de leerkrachten en zijn klasgenoten. Hij heeft het lastig met
overgangsmomenten, met nieuwe of onverwachte gebeurtenissen, met het juist inschatten van tijd.
Hij heeft het moeilijk om zich er toe aan te zetten om een (lastige) taak te volbrengen. Hij reageert
vaak impulsief, erg overprikkelt of explosief op ogenschijnlijk futiele of kleine problemen. Problemen
die voor hem onoverkomelijk lijken en waarop hij erg gefrustreerd reageert. De omgeving reageert
op zijn (ongepaste) gedrag, waardoor de frustratie (bij zowel Armand zelf als zijn omgeving) alleen
maar groter wordt en de escalaties steeds erger dreigen te worden.
Taakomschrijving:


Armand heeft begeleiding nodig bij de dagelijkse organisatie en het uitvoeren van zijn taken
(de taken worden op school uitgevoerd tijdens speciaal daarvoor gereserveerde momenten),



Hij heeft begeleiding nodig bij het aanwezig zijn van de instructiemomenten. (De
instructiemomenten of eigenlijke lesmomenten zijn in tegenstelling tot andere middelbare
scholen beperkt tot een aantal uren per dag, de resterende tijd is voorzien om individueel en
op zelfstandige basis taken en opdrachten te maken)



Belangrijk hierbij is trachten te weten te komen wat de onderliggende problemen zijn die
aanleiding geven tot de frustratie (waarom taken niet uitgevoerd of afgewerkt worden,
waarom hij de instructiemomenten ontvlucht of stoort).



De bedoeling is om deze onderliggende problemen één voor één, op een pro-actieve manier
en in samenwerking met Armand te proberen op te lossen. Om zo het negatieve gedrag dat
zich stelt te doen afnemen en zijn zelfvertrouwen te helpen ontwikkelen.



Leerkrachten ondersteunen door op kritieke momenten in te grijpen op zo’n manier dat de
situatie ‘ingekapseld’ of ‘ontmijnd’ wordt.



Regelmatig overleg met de ouders en met de school.

Profiel



We zoeken iemand die sterk in zijn/haar schoenen staat om proactief te helpen zoeken naar
de onderliggende problemen die aanleiding geven tot het problematische gedrag dat zich
stelt. Het doel is Armand te leren hoe hij zelf, in samenwerking met zijn omgeving naar
oplossingen kan zoeken, die voor hem en zijn omgeving haalbaar (realistisch) zijn en werken.



Een van de belangrijkste vereisten zal zijn dat er een vertrouwensrelatie met Armand kan
opgebouwd worden. Daarvoor zijn de juiste sociale vaardigheden erg belangrijk:



sterk ontwikkeld empathisch vermogen.



in staat zijn om goed te observeren en zonder enig oordeel of vooringenomenheid te
luisteren, om zo de onderliggende problemen/frustraties te weten te komen



pro-actief en oplossingsgericht kunnen denken



grote mate van zelfbeheersing/zelfcontrole

Aanbod:


In dienst: zo snel als mogelijk



Contract van 8 à 12 u/week, verdeeld over verschillende dagen (schooldagen, geen
vakantiedagen)



Verloning te bespreken



Tijdelijke job van +/- 2,5 maand (tot eind juni), mogelijks met velenging in nieuwe schooljaar

Plaats tewerkstelling:


Campus Portus - Barrestraat 6, 9000 Gent

Voel je je aangesproken om een jonge adolescent één op één te leren kennen en te begeleiden, om
door middel van je eigen sociale vaardigheden en sterktes, een enthousiaste tiener te helpen de zijne
te ontwikkelen en uit te bouwen?
Laat ons dan zo snel als mogelijk weten, zodat we kunnen bespreken wat we voor elkaar kunnen
betekenen. We zij vastberaden om samen met jouw hulp en enthousiasme, een manier te zoeken die
voor onze zoon werkt. Zodat hij zich verder kan ontplooien tot een jongeman die zelfzeker en vol
vertrouwen het leven tegemoet gaat.

Caroline Lateur en Johan Stroobandt, ouders van Armand Stroobandt
Caroline.lateur@doorzon.be (+32 497 48 36 33)
Johan.stroobandt@ministryofsolar.com (+32 476 98 51 94)

