
Jobs ()

Zoek een job
Zoek een job ()

Orthopedagoog
HET VEER in SINT-NIKLAAS

 Online sinds 28 apr. 2022 - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Functieomschrijving
Het Veer is een centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen te Sint-Niklaas
(www.hetveer.be). Het is een samenwerkingsverband tussen een Centrum voor Ambulante Revalidatie
en een Therapeutisch Kinderdagverblijf. Voor het Therapeutisch Kinderdagverblijf zijn wij op zoek naar
een nieuwe Veermedewerker - orthopedagoog. Wekelijks maken 45 kinderen gebruik van onze
schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang, daarnaast bieden we ondersteuning aan gezinnen
via mobiele begeleiding. Groei kenmerkt ieder kind en elke Veermedewerker. We geloven in de
ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind of jongere en elk gezin.

Prestatieprofiel van een orthopedago(o)g(e) in Het Veer:

• werkt volgens de visie van de voorziening

• coördinatie handelingsplanning: bewaken systematiek HP en evaluatie en opvolging (de dagelijkse
inplanning van overlegmomenten gebeurt door sociale dienst)

• leidt teamoverleg van 3 leefgroepen en volgt de andere teams op afstand

• coördineert interne en externe verslaggeving mbt kids (behalve IBM en PAB)

• is mee-verantwoordelijk voor het doorverwijzingsbeleid van kinderen en plant hiertoe het nodige
overleg met externe diensten

• neemt deel aan voedingsbegeleiding en aansluitend verzorging van het kind, op vraag van
coördinator opvoedsters.

• neemt actief deel aan teamoverleg, stuurgroep, personeelsvergaderingen en werkgroepen



• is verantwoordelijk voor analyse van probleemsituaties met kids, samen met het team en zoekt
samen met het team en ouders naar breed perspectief.

• Is verantwoordelijk voor dossier rond vrijheidsbeperkende maatregelen en alle stappen die daarin
worden gezet: beheert dossier, bewaakt communicatie, zorgt voor verantwoording en bewaking

• is verantwoordelijk voor het psychopedagogisch onderzoek en testing van de kinderen

• is lid van het opnameteam: onderzoek ifv opname nieuwe kinderen

• neemt mee verantwoordelijkheid in interne vorming

Kennisprofiel:

• Teacch

• Vlaskamp

• leertheoretische achtergronden

• empowerment

• ouder- en gezinsondersteuning

• voedingsbegeleiding

• verlies en aanvaarding

• contextueel denken

• denkkaders mbt menselijk functioneren

• organisatie-management

• kennis van het kwaliteitshandboek van de voorziening

• kennis van het organigram van de voorziening

• Impact

Profiel
Kandidaten met een bachelor diploma orthopedagogie worden enkel weerhouden indien zij minimum 3
jaar relevante werkervaring hebben (dwz werkervaring met de doelgroep jonge kinderen met een
beperking).

Geen specifieke algemene vereisten.

Jobgerelateerde competenties
• Samen met het opvoedingsteam een pedagogisch project opzetten voor leerlingen in een bijzondere

situatie (handicap, gedragsstoornis, leerproblemen, ...)



• 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

• De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen
De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen,
leerstoornissen, ...)

Persoonsgebonden competenties
• Analyseren

• Resultaatgerichtheid

• Plannen en organiseren

• Samenwerken

• Verantwoordelijkheid

• Communiceren

• Klantgerichtheid

• Zelfstandigheid

• Flexibiliteit

Aanbod
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer.

Verloning volgens barema paritair comité 319.09 . Relevante ervaring binnen de sector wordt
meegenomen als anciënniteit.

Het gaat om de vervanging van een zwangerschap, duur van ongeveer 6 maand.

Werkuren situeren zich op dinsdag en vrijdag tussen 8u-17u30, avondwerk omwille van huisbezoek komt
ook af en toe voor.

Startdatum: zo snel mogelijk

Plaats tewerkstelling
HET VEER
Kazernestraat 35 bus A 9100 SINT-NIKLAAS
Toon op kaart ()

Het Veer ligt op wandelafstand van het station van Sint-Niklaas.



Vereiste studies

• Master Psychologie

• Prof. bach. Orthopedagogie: Orthopedagogie

• Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

• gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

• Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

• Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

• B

Contract

• Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

• Contract van bepaalde duur - van 16 mei 2022 tot 13 november 2022

• Deeltijds - 16 uren per week, te presteren in 2 dagen

• Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

We plannen sollicitatiegesprekken in de week van 9 mei.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Via e-mail: viviane.delecluyse@hetveer.be
Contact: Mevr. Viviane Delecluyse

VDAB-vacaturenummer: 64435234

Online sinds: 2022-04-28

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-
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nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()


