
Orthopedagoog 

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) - Online sinds gisteren  

Functieomschrijving 

Een fulltime orthopedagoog (M/V) voor zo snel mogelijke indiensttreding tot het einde van 

het schooljaar.  

Naast het pedagogisch project van het GO! streeft het MPI GO! ernaar om als 

schoolgemeenschap de volgende waarden uit te dragen bij het organiseren van onderwijs: 

respect, verantwoordelijkheid, positief kritisch zijn, engagement, samenwerking en 

leerplezier. 

Je begeleidt een team van leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten dat instaat 

voor onderwijs op maat voor kinderen met een matige mentale beperking. Je coördineert het 

zelfsturende team dat verantwoordelijk is voor het inhoudelijk en praktisch onderwijs 

organiseren van een groep klassen. Je coacht deze mensen in het handelingsgericht werken, 

het selecteren van doelen, het uitwerken van deze doelen,... Daarnaast doe je een aantal 

individuele begeleidingen van kinderen. Ook oudergesprekken zijn deel van je 

takenpakket. Als teambegeleider ben je een belangrijke schakel tussen de directie en je team 

en stippel je mee het beleid van de school uit. Hierbij werk je nauw samen met andere 

psychologen en orthopedagogen binnen de school.Je neemt actief deel aan de vakgroep, 

klassenraden en teamvergaderingen.  

CV kan verzonden worden naar de orthopedagoog van MPIGO! De Oase: 

saegerman.lynn@gmail.com  

Nadien zal telefonisch contact worden opgenomen om eventueel deel te nemen aan een 

sollicitatiegesprek.  

Doelgroep: de job omvat een lesopdracht in de bovenbouw met de volgende doelgroepen:  

 Type 9  

 Type 3 

 Type basisaanbod 

Profiel 

Masterdiploma pedagogische of psychologische wetenschappen. 

Ervaring in het onderwijs is vereist 

Jobgerelateerde competenties 

 De nood aan psychologische begeleiding vaststellen De modaliteiten met de persoon 

met een zorgbehoefte bepalen De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale 

dienst, paramedici, ... doorverwijzen 

mailto:vacaturedeoase@gmail.com


 De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren De persoon met een 

zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische 

tussenkomst 

 Informatie uitwisselen tijdens seminaries en overleggroepen. Professionele 

documentatie actualiseren 

 De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen De 

aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, 

persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...) 

 De persoon met een zorgbehoefte begeleiden De psychologische behandeling 

opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...) Aanpassingen voorstellen 

Persoonsgebonden competenties 

 Resultaatgerichtheid 

 Leervermogen hebben 

 Omgaan met stress 

 Samenwerken als hecht team 

 Regels en afspraken nakomen 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

 Creatief denken (Inventiviteit) 

 Plannen (= ordenen) 

 Contactvaardig zijn 

 Zelfstandig werken 

Vereiste studies 

 Master Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek en onderwijskunde  

 Master Psychologie: Onderwijs  

 Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek  

Talenkennis 

 Frans (goed)  

 Engels (goed)  

 Nederlands (zeer goed)  

Werkervaring 

Minstens 2 jaar ervaring 

Contract 

 Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) 

 Contract van bepaalde duur - van 09 januari 2018 tot 30 juni 2018 

 Voltijds  

Plaats tewerkstelling 

VOSKENSLAAN 362  



9000 GENT  

Aanbod 

Voltijds vervangingscontract (40/40) tot einde schooljaar, mogelijks met verlenging. 

Plaats tewerkstelling 

DE OASE 

VOSKENSLAAN 362  

9000 GENT  
 


