
  

Over DE MARKGRAVE 

De Markgrave vzw is een organisatie werkzaam in de zorg voor personen met een visuele 

beperking (al dan niet met bijkomende stoornissen). Door een professionele dienstverlening 

wil men een upgrade realiseren in het leven van die personen, kansen bieden om het leven 

maximaal in eigen handen te nemen en zich als persoon verder te ontwikkelen. Voor meer 

informatie zie www.demarkgrave.be. 

www.demarkgrave.be  

 

Orthopedagoog/ pedagoog  master- ANTWERPEN 

BuSo De Markgrave 

Markgravelei 81 

2018 Antwerpen 

  

BuSo De Markgrave is een school voor OV1 type 6. 

 

  

Functieomschrijving 

  Orthopedagogische taken van de school op zich nemen 

  Verantwoordelijkheid naar zorgbeleid 

  Rechterhand zijn van de directeur inzake beleid en pedagogie 

Profiel 

  kunnen samenwerken met collega's 

  kennis van handelingsgericht werken 

  discreet 

  betrouwbaar 

http://www.demarkgrave.be/


  kunnen omgaan met feedback geven 

  kunnen omgaan met feedback krijgen 

  ruime maatschappelijke visie 

  open en transparant communiceren 

Jobgerelateerde competenties 

  Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een 

handelingsplan voorstellen 

  Zorgvrager(s) informeren en sensibiliseren over de thema's geweld, verslaving, 

seksualiteit, analfabetisme en persoonlijke steun bieden door advies en hulp 

  Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-

educatieve interventiewijze bepalen 

  Samen met of voor de zorgvrager de sociaal-educatieve stappen ondernemen bij 

sociale en medische instellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, ... 

  Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, 

magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, .... 

  Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten 

uitleggen 

  De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen 

en tussenkomen bij conflicten of incidenten 

  Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, 

moeilijkheden, …) 

De informatie doorgeven (partners, financiers, ..) 

Aanbod 

  Je krijgt een tijdelijk contract voor het hele schooljaar, mits een goede evaluatie. 

  Deeltijdse opdracht 16 (betaling op master niveau) de uren worden nog besproken 

ev. aan te vullen met lesuren (hiervoor moet de kandidaat beschikken over een 

diploma/lerarenopleiding  om les te mogen geven) 



  Solliciteren:  Farnoush Moradi,  

0493/409 101  

 farnoush.moradi@demarkgrave.be    motivatiebrief +cv 

 

 

 

 

 
Mail deze vacature naar jezelf of een vriend 
 

mailto:farnoush.moradi@demarkgrave.be

