
 

 

 
Blijdorp BuBaO is een school voor Buitengewoon 
Basisonderwijs type 2 te Buggenhout, die 
optimaal beantwoordt aan de individuele 
zorgvraag van leerlingen met een mentale 
beperking met bijkomende problematieken.  
We stellen de kwaliteit van het leven en het geluk 
van het kind centraal. 

  
BACHELOR ONDERWIJZER ASV   OF KLEUTERLEIDER ASV M/V/X  

 
Vacaturenr: 2020/01 onderwijzer ASV of  Kleuterleider ASV Blijdorp BuBaO type 2 
 
Wij zoeken een onderwijzer of kleuterleider die aan het volgende profiel voldoet: 
 Je bent respectvol in de omgang met kinderen/jongeren met een verstandelijke en/of 

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

het bijzonder. 
 Je streeft de doelstellingen na met betrekking tot de ontwikkeling van het kind op cognitief, 

affectief, emotioneel, motorisch en sociaal gebied. 
 Je bereidt je lessen voor zoals voorzien in de individuele handelingsplanning van elke 

leerling en het groepswerkplan en stuurt bij waar nodig na evaluatie. 
 Je werkt mee aan klasoverschrijdende activiteiten. 
 Je voldoet aan de administratieve verplichtingen.  
 Je bent bereid om leerlingen fysisch en psychisch te verzorgen. 
 Je werkt binnen een multidisciplinair team en werkt nauw samen met de ouders. 
 Je bevordert integratie in de maatschappij en dit op een professionele, didactisch en 

pedagogisch verantwoorde wijze. 
 Je bent positief ingesteld en bereid je ruim te engageren. 
 Je bent in het bezit van een Bachelor diploma lager onderwijs of kleuteronderwijs of 

gelijkgesteld. 
 
Wij bieden 
 BETALING: volgens barema Departement Onderwijs 
 TEWERKSTELLINGSPLAATS: Blijdorp, Vrije Gesubsidieerde School voor BuBaO type 2 

 Blijdorpstraat 3 – 9255 Buggenhout 
 CONTRACT: tijdelijke opdracht ASV onderwijzer voor 18/22 
 INDIENSTTREDINGSDATUM: 1/3/20 tot 30/06/20 

 
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:  
Mevrouw Ria Vermeulen – Directeur BuBaO Blijdorp 
(Tel: 052/39 99 90)  
 
Interesse? 
Zend uw sollicitatie met curriculum  voor 31 januari ’20 naar : 
BLIJDORP BuBaO tav Ria Vermeulen 
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout 
Of via mail directie.BuBaO@blijdorp.be 
Sollicitatiegesprekken gaan door op woensdag 5 februari tussen 8.45 en 13u  
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