
 

 

BuBaO DE EIK biedt stageplaats aan voor type 3 * 

Kerntaak: 

 
Je staat samen met collega’s in voor begeleiding van kinderen met een (rand)normale begaafdheid en een 
gedrags-en/ of een emotionele stoornis*.   

In deze begeleiding staan 3 pijlers voorop: rust, veiligheid en stabiliteit.  Deze vormen de noodzakelijke basis om 
te komen tot onderwijs en vorming op maat. Zo bieden we de kinderen ontwikkelingskansen aan die ze 
daadwerkelijk aankunnen.  
 
BuBaO DE EIK is een school met een duidelijke visie, waar je binnen een sterk geëngageerd team het verschil 
maakt!  
  
Wij zoeken een vrijwilliger JGZ of Graduaat Orthopedagogie die: 

 

 Interesse heeft in het werken met kinderen met gedrags- en/of emotionele stoornissen in een 

pedagogisch schoolcontext 

 Samen met de orthopedagoog, leerkrachten en therapeuten, een vernieuwend pedagogisch project wil 

ondersteunen, waarin rust, veiligheid en stabiliteit essentiële pijlers zijn 

 Groeimogelijkheden heeft in open en directe communicatie  

 Voldoende doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden en 

spontaan is en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede samenwerking  

 Kan omgaan met crisismomenten en de PTV (persoonlijke verdedegingstechnieken) opleiding wil volgen 

 Over zijn/haar eigen ondersteuning kan reflecteren en communiceren met zijn/haar collega’s 

 Een optimale teamspeler kan worden en zich daar sterk wil voor engageren 

 

Wij bieden: 

 

 Een boeiende, uitdagende en afwisselende stage plaats in vestigingsplaats BuBaO De Eik te Eeklo voor 

minimum 1 jaar 

 Een aangename werkomgeving met ondersteuning van een Orthopedagoog 

 Een vast basisuurrooster 

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

Vragen?  

Neem contact op met Peter Noteboom, stafmedewerker GES+ coördinator,  

zorg en onderwijsgroep de Triangel, peter.noteboom@dvcdetriangel.be  Tel. 0474890654 

 

Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste voor 1 juni 2019  

Nancy De Roo – Directeur BuBaO, Molendreef 16c – 9920 Lovendegem, 

mailto:bubao@dvcdetriangel.be, Tel. 09/370.72.16 
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