
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNCTIE-OMSCHRIJVING 
LOGOPEDIST(E)  

VEREISTE STUDIES 
 

• Prof. bach. Logopedie 
• Master Logopedie 

WERKERVARING 
 

• Beperkte ervaring (< 2 jaar) 

TALENKENNIS 
 

• Nederlands (goed) 

CONTRACT 
 

• Tijdelijke job (niet via 
uitzendkantoren) 

• Contract van bepaalde duur - van 
1 september 2021 tot 30 juni 
2022 

• Voltijds en/of deeltijds 
• Dagwerk 

PLAATS TEWERKSTELLING 
 

• Bollewerpstraat 5a, 8770 
Ingelmunster + verplaatsingen 

NO²W! staat voor het openbaar ondersteuningsnetwerk West-
Vlaanderen. Het netwerk van ondersteuningsteams uit het officieel 
onderwijs organiseert zich, bevordert de samenwerking tussen alle 

ondersteuningsteams en verhoogt de professionaliteit van de 
ondersteuner en de ondersteuningsteams. 

 

NO²W! streeft naar een optimale en verantwoorde inclusie van leerlingen 
met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, type 3 en type 9 (brede 

types) binnen het gewoon onderwijs. De ondersteuning in functie van 
deze leerlingen vertrekt vanuit de specifieke opvoedings- en 

onderwijsbehoeften opgenomen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.  

Daarnaast wordt er vanuit de school buitengewoon onderwijs ook 
ondersteuning geboden voor de kleine types (type 2, type 4, type 6 en 

type 7) binnen het gewoon onderwijs. 

De ondersteuning van de brede en kleine types focust zich op het 
verwerven van de nodige competenties om de leerkracht(en), 

zorgcoördinatoren/leerlingenbegeleiders uit het gewoon onderwijs in staat 
te stellen om binnen de context van een klas en/of een school 

de methodieken, materialen, leerstrategieën, … op een adequate 
manier aan te passen voor leerlingen. 

 

Heb je zin in een enthousiast team, heb je zin in uitdagingen op 
vlak van onze kinderen en heb je een hart voor buitengewoon 

onderwijs? Heb je ervaring met kinderen met een taal- of 
spraakstoornis? 

Top, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken! 

 

PROFIEL 

- je kan een uittreksel strafregister en medisch attest 
voorleggen. 

- je bent bereid tot feedback over je eigen handelen en 
bijscholingen i.f.v. de noden de leerlingen. 
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naar toegewezen scholen waar de 
ondersteuningen plaatsvinden 

 

AANBOD 
 

• opdracht tot einde schooljaar. 
Kans groot dat je ook voor de 
komende jaren een plaatsje in de 
school hebt. 

• samenwerken als hecht team 
• werken van 8u20 tot 16u15 
• voltijdse opdracht van 22/22 

(hoofdopdracht van 28 klokuren) 

 

WAAR EN HOE SOLLICITEREN? 
 

Via e-mail: directie@dezon-blo.be  
Contact: Mevr. Saïdja Hellebuyck 

 
• CV en motivatiebrief doormailen 

naar directie@dezon-blo.be 
• Voor meer info, kan je terecht bij 

de directie (051/30.36.13).  
• Gesprekken vinden plaats op 

vrijdag 4 juni 2021 (9u-17u). U 
krijgt een uitnodiging en 
praktische afspraken na 
doorsturen van uw sollicitatie.  

 
 

 

 

- je kan een schoolteam/leerkrachten ondersteunen en 
vaardiger maken in de omgang met leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften.  

- je beschikt over kennis en ervaring in het (buitengewoon) 
onderwijs en meer specifiek in het begeleiden van 
leerlingen (en leerkrachten) of bent bereid dit te 
verwerven. 

- je hebt een passie voor inclusief onderwijs en ondersteunt 
leerkrachten in de ontwikkeling van hun 
handelingsbekwaamheid in de omgang met leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. 

- je bent een sterke teamspeler. 
- je kan respectvol omgaan en communiceren door 

waardering, begrip en geloof in groei voorop te zetten. 

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES 

- Open communicatie onderhouden met het de school en 
het ondersteuningsteam over de evaluatiewijze, resultaten, 
moeilijkheden of het gedrag van de leerling. 

- Kennis en toepassing van het handelingsgericht werken. 
- Deelnemen aan klassenraden, overlegmomenten,… 

 

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 

- Samenwerken als hecht team 
- Zelfstandig werken 
- Leervermogen hebben/leergierig zijn 
- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 

(flexibiliteit) 
- Plannen (= ordenen) 
- Contactvaardig zijn 
- Creatief denken (inventiviteit) 
- Weerbaar zijn  
- Positief en oplossingsgericht in het leven staan 
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