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 Master Orthopedagoog 
 
 

Blijdorp BuSO is een pluralistische organisatie uit de regio 

Buggenhout, Dendermonde die optimaal wil beantwoorden 

aan de individuele zorgvraag van mensen met een beperking.   
In elke job streven medewerkers naar een steeds betere 

kwaliteit van werken. Ze nemen verantwoordelijkheid 

binnen hun rol, zijn  ruim verbonden met de totale werking, 

steeds bereid tot samenwerken en handelen vanuit een 

respectvolle houding. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Op zoek naar een boeiende job waar je de mogelijkheid 
krijgt om samen met het team het beste uit de kinderen te 

halen? 
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld: 

 

 
 Je behartigt de missie, visie en de waarden binnen Blijdorp als organisatie en de school in 

het bijzonder. 

 Je helpt, geeft advies en ondersteunt de schooldirecteur bij het vertalen van het 

pedagogisch project van de school in concrete doelen en bij het plannen, organiseren, 

coördineren, evalueren en bijsturen van het schoolwerkplan. 

 Je coacht leerkrachten en andere teamleden van het multidisciplinair team in het 

ondersteunen/begeleiden van jongeren met een beperking geeft hierover feedback aan de 

schooldirecteur. 

 Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, opvolgen, evalueren en bijsturen van het 

school- en klaswerkplan en het individueel handelingsplan. 

 Je coördineert een aantal vakwerkgroepen in opdracht van de schooldirecteur. 

 Je leidt regelmatig een klassenraad of andere vergadering op vraag van en in 

samenwerking met de schooldirecteur. 

 Je geeft samen met de schooldirectie en afdelingshoofd MFC vorm aan de inhoudelijke 

werking en organisatie van Blijdorp Buggenhout. 

 Je kent theoretische kaders, past deze toe in de praktijk en schoolt medewerkers hierin bij. 

 Je zorgt voor vlotte samenwerking met en ondersteuning van ouders en familie van de 

leerlingen. 

 Je streeft naar een permanente zorg voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering. 



 

 

 
 

 

 
 

 
Dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke 
handicap Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout  

052/39 99 90 – buggenhout@blijdorp.be – blijdorp.be 

 

 
 

 

 
 

 
 

Jouw bagage 
 

 Je bent respectvol in de omgang met jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige 

beperking. 

 Je bent sociaalvaardig en flexibel. 

 Je bent positief ingesteld en bereid je ruim te engageren. 

 Je bent bij voorkeur in het bezit van een pedagogisch bekwaamheidsattest. 

 

 

Ons aanbod 
 
 Je komt terecht in een sociaal 

bewogen en gezonde organisatie 

blijdorp.be. 

 Aanwerving op basis van 

competenties, talenten en diploma 

ongeacht leeftijd, geslacht, origine of 

handicap. 

 Betaling: volgens barema onderwijs 

 Contract: 16/32 tot vanaf 1 

september , vervanging langdurige 

ziekte. Kan eventueel aangevuld 

worden met deeltijds contract in 

BuBaO : zie vacature BuBaO. 

 Tewerkstellingsplaats: Blijdorp 

vzw, Blijdorpstraat 3, 9255 

Buggenhout 

 Werkuren: maandag tot vrijdag 

grotendeels tussen 8-16.30 u. 

 Indiensttreding: 01/09/2021 

 

 Interesse? 
 
Zend je sollicitatiebrief met curriculum 

vitae ten laatste tegen 28 augustus2021 

naar:  

 

VZW BLIJDORP 

t.a.v. Anja Colman 

Baleunisstraat 70-72  

9200 Dendermonde 

 

of via mail: 

solliciteren@blijdorp.be 
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