
 

 

School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs de Triangel zoekt 

Een enthousiaste en deskundige ERGOTHERAPEUT 18/32 

 

Kerntaak : 
Met een groot hart voor kinderen met specifieke noden en vol passie voor het onderwijs zet je je in 

voor de kinderen van onze school. Samen met een multidisciplinair team van enthousiaste collega’s sta 

je in voor de vorming en begeleiding van kinderen met een matig en ernstig mentale handicap: type 2 
/ opleidingsvorm 1. Je werkt vanuit het individueel handelingsplan met het oog op het algemeen 

welbevinden en stimulatie van communicatie en vaardigheden van elke leerling.  
 

Wij vragen : 

 Een pedagogisch diploma: ergotherapeut  

 Interesse in het werken met kinderen met gedrags-en emotionele stoornissen en autisme 

 Werkervaring in het buitengewoon onderwijs of zorg 

 Een positieve grondhouding gekenmerkt door een warme uitstraling, een sensitief-responsieve 
houding,  een inlevingsvermogen, echtheid, duidelijkheid en rust bieden 

 Zelfstandig en in team kunnen werken 

 Leerbereidheid, soepelheid, aanpassingsvermogen  

 Bereid om ook klasondersteunend te werken  

 Bij voorkeur beschikken over een vorming LSCI (methode van Life Space Crisis Intervention)  

 Bereid om schakelfiguur te zijn door rust, nabijheid en vertrouwen te bieden 

 Bij voorkeur beschikken over een rijbewijs en eventueel eigen vervoer  

 Beschikbaar zijn ook buiten de schooluren o.a. voor overleg  

 

Wij bieden : 
 Deeltijdse betrekking 18/32 (voorlopig van) van 19.02.2018 tot 30.06.2018  

 Een boeiende, uitdagende en afwisselende job in een aangename werksfeer 

 Inhoudelijke ondersteuning en opleidingskansen 

 Een vast uurrooster 

 Betaling volgens barema Vlaamse Overheid 

 Plaats tewerkstelling: BuSO de Triangel, Molendreef 16C te 9920 Lovendegem 

 

Solliciteren  
 Heb je zin om samen met ons het verschil te maken? Richt je schriftelijke sollicitatie dan aan : 

Evelyn Quintyn - directeur Buitengewoon Secundair onderwijs de Triangel – Molendreef 16C te 

9920 Lovendegem – evelyn.quintyn@dvcdetriangel.be - tel. 09/370 72 15 
 Wil je onze werking beter leren kennen? Raadpleeg dan onze website:  

www.scholendetriangel.be / www.dvcdetriangel.be  

 

 
 

 

 

 


