
 

              

  

 

 

 
 

VACATURE AFDELING JONGEREN 

ORTHOPEDAGOOG 
 

 

Dominiek Savio, dat deel uitmaakt van Groep Gidts, biedt een veelzijdig aanbod van ondersteuning 

aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van ondersteuning in de eigen 

leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf. Het gelooft in de mogelijkheden van ieder mens 

ongeacht de leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof of 

levensbeschouwing.  

Jouw functie 

Als orthopedagoog maak je deel uit van de orthopedagogische dienst binnen de afdeling jongeren. 

Jouw verantwoordelijkheden situeren zich op twee gebieden: 

1. Als orthopedagoog ben je verantwoordelijk voor de orthopedagogische opvolging van de 

jongeren uit OV1 in nauwe samenwerking met het interdisciplinair team.  

 Je coördineert en evalueert het proces van de interdisciplinaire handelingsplanning voor 

jongeren met een neuro-motorische en mentale beperking en stuurt bij waar nodig.  

 Je stimuleert begeleiders, de jongere en zijn context om deze ondersteuning uit te 

bouwen.  

 Je biedt intensieve ondersteuning aan jongeren met moeilijk hanteerbaar gedrag.  

 Je ondersteunt en coördineert bij crisissituaties.  

 Je bekijkt kritisch het huidig ondersteuningsaanbod van de jongere en helpt dit indien 

nodig mee te hertekenen binnen de mogelijkheden van een vernieuwend zorglandschap.  

 Je onderhoudt een goed contact met verschillende betrokkenen: de jongeren en hun 

ouders, onderwijs, sociale dienst, medische dienst, therapeutische disciplines en de 

leefgroepenwerking. Je participeert aan diverse overlegkanalen en zorgt zo dat alle 

ondersteuning doelgericht en coherent verloopt.   

 

2. Vanuit je orthopedagogische deskundigheid bouw je mee aan het pedagogisch beleid van de 

afdeling. 

 

 Je werkt samen met je collega’s een pedagogische visie uit voor de afdeling en je biedt 

ondersteuning bij het uitwerken van pedagogische thema’s.    

 Vanuit de doelgroep waar je mee werkt, volg je de nieuwe tendensen in de sector op; 

gedragsdeskundigheid is jouw topic. Je deelt je ervaring hierin met je collega’s van de 

afdeling jongeren.  



  

 

 

             

     

Jouw profiel  

 Je beschikt over een diploma licentiaat of master in de orthopedagogiek. 

 Je hebt ervaring in het werken met personen met een neuro-motorische en/of mentale 

problematiek.  

 Je toont een groot respect voor jongeren met een beperking en je bent empathisch ingesteld. Je 

kan luisteren naar de mensen waarmee je samenwerkt.  

 Je straalt een actieve en energieke houding uit, ook op moeilijke momenten of bij weerstand. Je 

bent gedreven en ondernemend in je werk. Je bent hierbij oplossingsgericht en steeds bereid om 

mensen nieuwe kansen te geven.  

 Je overziet het geheel van je werk en kan hierin prioriteiten aangeven. Je gaat zo efficiënt 

mogelijk om met je beschikbare tijd.  

 Je hebt kennis van hedendaagse pedagogische referentiekaders (o.a. sociaal-emotionele 

ontwikkeling, bio-psycho-sociaal model, motivatietheorie, enz. ) en kan daarmee aan de slag in je 

werkcontext.  

 Je bent geboeid en uitgedaagd door de nieuwe evoluties en tendensen binnen de sector. Je durft 

die vernieuwende hulpverleningsconcepten creatief te verkennen en uitproberen in de eigen 

werkcontext. Je bent een netwerker die ‘out of the box’ durft te denken. Je kan de teams en de 

jongeren inspirerend meenemen in veranderingsprocessen.  

 

Ons aanbod 

 Een halftijds vervangingscontract voor één jaar (19u/38); te starten vanaf september.  

 Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte organisatie in volle beweging.  

 Mogelijkheden tot bijscholing en verdere professionele ontwikkeling. 

 Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité 319.01 

 

Meer info over de functie? 

Emmy Lagast | afdelingshoofd Jongeren |0473 79 62 28 

 

Interesse in deze boeiende en uitdagende functie? 

Stuur jouw motivatiebrief en cv tegen ten laatste 2 juli 2020 naar: 

Emmy Lagast, afdelingshoofd jongeren, via deze link.  

Weerhouden kandidaten worden begin juli uitgenodigd voor een gesprek op  

maandagvoormiddag 6 juli.  

 

 

 

 

https://dominiek-savio.jobtoolz.be/nl/orthopedagoog-jongeren

