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Mensen • Happy @ work
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Verklap net zoals Sofie aan 
Caleidoscoop iets over jezelf en  
win een fotoshoot! 
Je kiest zelf de vragen die je wil 
beantwoorden. 
Een professionele fotograaf komt  
bij je langs voor een fotoshoot en 
nadien ontvang je je portret. Zin  
om mee te doen? Laat het weten via 
hoofdredactie@caleidoscoop.be

Sofie Van den Bussche
maatschappelijk werker bij de Permanente  
Ondersteuningscel Centra voor leerlingen- 
begeleiding GO!
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”
Hoe ik tot rust kom?  
Samen met mijn zoon bijpraten 
over de voorbije dag.
“

WAT ZOU JE NOG GRAAG BIJLEREN?  
Ik leer op dit moment heel veel bij omdat ik 
mijn job combineer met de studie master in de 
criminologische wetenschappen. Ik leer daaruit 
veel bij over beroepsgeheim, deontologische 

code, decreet rechtspositie minderjarigen,  
radicalisering …

WAT HELPT JOU NA EEN MOEILIJK GESPREK?
Ik doe zelf geen gesprekken met leerlingen of ouders, 
maar soms krijg ik telefoon van een CLB-medewerker 
die vragen heeft over een verontrustende situatie. Dat 
kan soms heavy zijn. Als ik dan ’s avonds thuiskom 
en samen met mijn zoontje Virgilles kan aperitieven 
en bijpraten over de voorbije dag, kan ik echt tot rust 
komen. 

WAT OF WIE ZOU JE NIET KUNNEN MISSEN  
IN JE JOB?
Mijn collega’s en directeur. Wij zijn een heel tof, 
hecht team. Elk heeft zijn expertise, waardoor we 
ook vaak beroep doen op elkaar. Samen dingen 
ontwikkelen, elk vanuit zijn eigen expertise, dat is 
echt heel belangrijk.

WAT GEEFT JOU GOESTING OM ER EEN LAP  
OP TE GEVEN?
Als ik een CLB-medewerker die vastzit, een stap 
verder heb geholpen.

WAT IS JE FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
Turkije en vooral Istanbul. Ik ben er ondertussen 
al meer dan 20 keer geweest. De combinatie van de 
drukte van de stad, lekker eten, shoppen, maar ook 
de rustige natuur spreekt me aan. 

WIST JE ALS KIND AL DAT JE CLB’ER GING WORDEN? 
Op mijn 18 jaar besloot ik om maatschappelijk werk 
te gaan studeren en nadien ook stage te doen in een 
CLB door de positieve ervaringen die ik als leerling 
had tijdens de PMS-tijd. Het heeft me kracht gegeven 
om voor die studies voluit te gaan.

WAT IS JE IRRITANTSTE KARAKTERTREK?
Ik ben nogal koppig. Ik kan sterk vasthouden aan 
mijn standpunt. Af en toe zou ik misschien wat 
meer water bij mijn wijn mogen doen. Zeker als 
het over beroepsgeheim gaat - een van mijn stok-
paardjes - blijf ik in het belang van de leerling vaak 
hardnekkig vasthouden aan mijn standpunt.

WELKE COLLEGA WIL JE ZELF ZIJN?
Een collega waarop je kan rekenen, van wie je steun 
ervaart en waardoor je er niet alleen voor staat.

VAN WELKE TEGENVALLER HEB JE HET MEESTE 
GELEERD?
Vorig jaar ben ik tijdens een vakantie gebeten 
door een zwarte weduwe. Het had met mij gedaan 
kunnen zijn … Het heeft me doen stilstaan bij wat 
belangrijk is in mijn leven. Ik ben daardoor wat 
rustiger geworden en jaag me minder op in kleine 
tegenvallers.  

WELK GOED VOORNEMEN OP JE WERK  
HOU JE MOEILIJK VOL?
Plannen. Aan het begin van een schooljaar neem ik 
me altijd voor om een planning op te maken en me 
daar ook aan te houden. Maar telkens weer wordt 
die planning doorkruist door een interessante vraag, 
een toelichting gaan geven, een boeiende studiedag 
… en schuift alles weer een beetje op.

10 vragen over 
de mens achter 

de leerlingen-
begeleider. Altijd 
goed voor enkele 

opmerkelijke 
antwoorden.
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