
Orthoagoog 

 Brasschaat, België 

  

 Bediende 

  
Psycholoog / pedagoog 

Werk je graag in een grote, dynamische organisatie? 

Krijg je graag groeikansen en wil je je verder ontwikkelen? 

Zoek je naar een organisatie met dat tikkeltje extra? 

Dan heeft OLO-Rotonde de geschikte vacature! 

Wij gaan met jou op pad, samen bouwen we aan een boeiende loopbaan. 

OLO-Rotonde vzw biedt een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt 

en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. Samen, 

met 1000 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 4000 cliënten. 

Voor onze afdeling verblijf volwassenen in Stabroek, De Vluchtheuvel, zijn we op zoek 

naar een inhoudelijk verantwoordelijke. 

KERNOPDRACHT 

Als inhoudelijk verantwoordelijke (IV) ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke werking 

van verblijf volwassenen De Vluchtheuvel. Jij draagt actief bij tot het verbinden van de visie 

van OLO-Rotonde met de theoretische referentiekaders en met de effectieve dienstverlening. 

Je werkt in tandem met de operationeel verantwoordelijken (OV), maakt deel uit van een team 

IV’s en staat in directe verbinding met je clusterverantwoordelijke. 

BEN JIJ IEMAND 

 met ervaring en kennis van de doelgroep volwassenen met verstandelijke beperking en 

eventueel bijkomende fysieke beperking, 

 met kennis en ervaring in verschillende methodieken en theoretische kaders, 

 die werkt vanuit cliëntperspectief, 

 met een grote betrokkenheid en leerbereidheid,  

 die kan verbinden en coachen,  

 die inzicht heeft in groepsdynamische processen,  

 die empathisch is en zich tegelijkertijd directief durft op te stellen,  

 die over de nodige dosis humor en veerkracht beschikt,  

 met een master orthopedagogiek of pedagogische wetenschappen? 

Dan ben jij misschien diegene die onze begeleiders naar de juiste methodiek leidt! 

Job gerelateerde competenties : 



 Inhoudelijke ondersteuning bieden aan begeleiders. 

 Ondersteunen van begeleiders bij het methodisch en kwaliteitsvol werken, overleggen 

over de concretisering van visie, doelstellingen en kwaliteitsplanning. 

 Actief ondersteunen van de teamsfeer en groepsdynamiek en onthaal van nieuwe 

medewerkers. 

 Dossiers opvolgen van toewijzing aan je dienst tot afronding. 

 Ondersteunen bij incidenten en grensoverschrijdend gedrag. 

 Instaan voor de methodiekontwikkeling op de dienst en deze implementeren in de 

werking. 

 Meewerken aan de permanente ontwikkeling van de beleidsvisie, de keuze van de 

referentiekaders en methodieken op het niveau van je eigen dienst en ook van andere 

diensten. 

Diploma 

Je beschikt over een Master diploma in de orthopedagogiek/pedagogische wetenschappen. 

  

AANBOD 

 Een contract van 30,4/38 van onbepaalde duur, indiensttreding zo snel mogelijk. 

 Loon volgens barema VAPH - PC 319.01, 

 Een job met vele ontwikkelingskansen binnen een boeiende en lerende organisatie, 

 Je komt terecht in een team gemotiveerde collega’s die samen werken aan een 

kwaliteitsvolle dienstverlening. 

 De Vluchtheuvel is een kleinschalige campus, in een groene omgeving maar toch dicht 

bij de dorpskern. 

  

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatiebrief en CV door via onze jobsite! 

Heb je vragen: Stefanie Ludwig, HR medewerker en rekrutering 03/633 98 50. 

Meer informatie over onze waarden en visie vind je op: 

www.olo.be (hier vind je ook onze jobsite) 

www.rotonde.eu 

  

Contactpersoon: 

https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=792dfced-b92b-43be-beed-2a3c591fad29&lang=nl-BE
http://www.olo.be/
http://www.rotonde.eu/


 

Stefanie Ludwich 
HR medewerker - rekrutering 

03/633.98.50 
 

tel:03/633.98.50

