OC Koninklijk Instituut Woluwe zoekt
een halftijdse collega
Orthopedagoog (m/v/x)
Functieomschrijving
Je staat in voor de coördinatie van het onderwijs- en zorgaanbod van de aan jou
toegewezen cliënten. Als orthopedagoog vertrek je hierbij van de vragen en noden van
de cliënt/leerling zelf en coach je alle betrokkenen in de uitrol van het traject.
Daarnaast maak je deel uit van een multidisciplinair team, over de grenzen van onderwijs
en welzijn heen. Je werkt binnen een MFC (verblijf, dagbesteding, mobiele begeleiding)
dat nauw verbonden is aan een school voor buitengewoon basisonderwijs (T7 en T9).
We begeleiden voornamelijk kinderen uit Brussel, de Vlaamse rand en Vlaams Brabant.






Een STAF functie binnen de afdeling Ri4 waarin je mee leiding en sturing geeft aan de
afdeling en de directie adviseert over het algemeen en pedagogisch beleid. Dit doe je
samen met 2 collega orthopedagogen, 3 maatschappelijk werkers en een opvoedergroepschef. OC Koninklijk Instituut Woluwe is een organisatie in volle ontwikkeling
binnen een veranderend welzijns- en onderwijslandschap.
Als ORTHOPEDAGOOG van ‘de onderbouw’ krijg je voornamelijk jonge kinderen (2,5 tot 7
jaar)
toegewezen
uit
diverse
doelgroepen
(kinderen
met
een
spraaktaalontwikkelingsstoornis, kinderen met een autismespectrumstoornis, dove en
slechthorende kinderen).
De ‘onderbouw’ bestaat uit 4 klasgroepen, 4 leefgroepen, een orthopedagoog en een
maatschappelijke werker die nauw samenwerken met elkaar en met de opvoedergroepschef van de afdeling Ri4.

Meer info over onze werking vind je op www.kiwoluwe.org
Profiel
We zoeken een enthousiaste en dynamische orthopedagoog met een sterke
persoonlijkheid die:








Het handelingsplanmatig werken zeer grondig in de vingers heeft en dit zowel op
individueel-, groeps- als afdelingsniveau vorm kan geven.
interesse heeft in de sectoren onderwijs én welzijn.
Zich wenst in te werken in meerdere doelgroepen.
Een voortrekkersrol kan opnemen in de realisatie van organisatie-ontwikkelingsprocessen
en daarbij weet om te gaan met weerstand.
Een echte teamplayer is en daarbij voldoende dynamisch weet te bewegen in een rijk
multidisciplinair team binnen een complexe organisatie.
Over een stevige portie maturiteit en daadkracht beschikt
Die rust en professionaliteit uitstraalt.

Jobgerelateerde competenties







Je hebt kennis van en ervaring met het aansturen van het handelingsplanmatig werken op
individueel-, groeps- en afdelingsniveau.
Je hebt kennis van en ervaring met het uitvoeren en aansturen van orthopedagogische
diagnostiek en –interventies.
Je hebt kennis en ervaring met minstens één van de volgende doelgroepen: kinderen met
een spraaktaalontwikkelingsstoornis, kinderen met een autismespectrumstoornis, dove
en slechthorende kinderen.
Je hebt affiniteit met het onderwijsveld, in het bijzonder het buitengewoon onderwijs en
de centra voor leerlingenbegeleiding
Je hebt kennis van en ervaring met het coachen en aansturen van medewerkers.

Persoonsgebonden competenties









Je beschikt over de nodige daadkracht je neemt initiatief.
Je bent contactvaardig
Je kan plannen en ordenen
Je bent flexibel
Je kan zelfstandig werken, binnen een team
Je kan omgaan met stress
Je bent communicatief.
Je bent christelijk geïnspireerd en kan je profileren binnen de algemene missie van de
Broeders van Liefde

Vereiste studies
Master in de pedagogische wetenschappen: orthopedagogiek. Indien je niet beschikt
over het gevraagde diploma maar wel meent over de noodzakelijke competenties te
beschikken kom je eveneens in aanmerking voor deze functie.
Vanuit je opdracht over de grenzen van welzijn en onderwijs heen, vormen een
bijkomende lerarenopleiding of een banaba buitengewoon onderwijs een grote
meerwaarde.
Talenkennis
Nederlands (zeer goed) – Frans (goed) – Engels (goed)
Werkervaring
Minimum 2 jaar, liefst 5 jaar.
Wij bieden:





Vaste Job met een contract van onbepaalde duur.
Halftijdse betrekking (50%): uurrooster in overleg.
Datum indiensttreding: augustus 2017
verloning volgens de erkende barema’s van de sector

Plaats van tewerkstelling:
MFC Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
Solliciteren en sollicitatieprocedure:
Solliciteren uiterlijk op 23 juni 2017 om 12u.
- E-mail met cv t.a.v. Dhr. Piet Ketele (piet.ketele@fracarita.org)
- Schriftelijk met cv t.a.v. Dhr. Piet Ketele (algemeen directeur MFC)
Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de directie
van de school en het mfc op dinsdag 25/06/2017. Uit deze ronde worden max. 3
kandidaten weerhouden die uitgenodigd worden voor een tweede ronde op donderdag
27/06/2017 waarbij je in gesprek gaat met de voltallige staf van de afdeling Ri4.

