
 

Vacature orthopedagoog (m/v) IPO Huis aan Zee 
 

Functieomschrijving 

 Je staat in voor de orthopedagogische opvolging van jongeren die permanent in Huis aan Zee 
verblijven, dit zijn jongeren die OV1, OV2 volgen of die in het gewoon onderwijs zitten, in 
combinatie met een VOS statuut. 

 Je bent in staat om de noden van de bewoners te analyseren en deze bewoner te informeren 
 Je taak bestaat uit het coördineren en mee evalueren van de handelingsplanning. Je kunt 

hierbij de aard van moeilijkheden vaststellen en samen met het team van begeleiders help je 
om de bewoners doelgericht te ondersteunen. 

 Je zit de vergaderingen voor waarin deze handelingsplanning aan bod komt. 
 Samen met de begeleiders maak je afspraken rond de organisatie en werking van de 

leefgroep. 
 Je biedt ondersteuning op de werkvloer bij kinderen en jongeren die moeilijk gedrag 

vertonen. 
 Je coördineert en ondersteunt tijdens en na crisissituaties. 
 Je neemt deel aan contextgebonden overleg (school, CLB, CGG, ouders, kinderpsychiater, 

consulent, ...) en hebt hierbij aandacht voor alle betrokken partijen. 
 Je leidt de intake gesprekken met nieuwe bewoners en wordt betrokken in het intakebeleid. 
 Je staat in voor het organiseren van vormingen voor de begeleiders of bewoners. 
 Je handelt vanuit de visie van de organisatie. 
 Je adviseert en werkt nauw samen met de directie en de andere leden van het middenkader 

van de organisatie. 

Aanbod en voordelen 

 Voltijds vervangingscontract van bepaalde duur 
 Indiensttreding op 15 september tot en met 30 april 
 Uitdagende werkomgeving 
 gevarieerde jobinhoud 
 Je komt terecht in een hecht team 
 Tewerkstelling binnen het beleidsdomein onderwijs GO! volgens de wettelijke barema's 

master in de pedagogische wetenschappen/psychologie 
 Fietsvergoeding en vergoeding voor openbaar vervoer 

Vereisten 

 Je hebt een diploma master in de pedagogische wetenschappen of master in de klinische 
psychologie. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
 Je bent bereid om (af en toe) te werken op weekends en schoolvrije dagen. 
 Je bent in staat om zelfstandig te werken 
 Je kunt je aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
 Je hebt zin voor nauwkeurigheid 
 Je bent in staat om te plannen (= ordenen) 
 Creatief denken (Inventiviteit) zit bij jou ingebakken 
 Je kunt regels en afspraken nakomen 



 

 Je hebt respect voor de bewoners en hun context 
 Je kunt omgaan met stress 

Plaats van tewerkstelling 
 

IPO Huis aan Zee 

Driftweg 77 

8420 DE HAAN 

Hoe solliciteren? 
 

Stuur je CV en motivatiebrief voor 1 september naar Jelle Maddelein - 

jelle.maddelein@devloedlijn.be. De sollicitatiegesprekken vinden plaats begin september.  
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