
Vacature orthopedagoog 

 

Functieomschrijving 

De vzw Centrum van de Oostkust (CVDO) is op zoek naar een deeltijds orthopedagoog. We bieden  

hulp, therapie of zorg voor kinderen en volwassenen met een stoornis, beperking of handicap in de 

regio Oostkust. We doen dat ambulant in CAR de Klinker, we bieden dagondersteuning in het Baken, 

woonondersteuning in het Boothuis, en therapeutische dagopvang in het Vlot.  

Als orthopedagoog sta je in voor het agogisch ondersteunen van cliënten en hun sociaal netwerk 

enerzijds, en medewerkers en teams anderzijds. Je werkt zowel in ons MFC het Vlot, als in onze 

afdelingen voor volwassenen, het Baken en het Boothuis.  

We zoeken iemand die communicatief sterk is en inzet op verbindende communicatie. 

Samenwerking binnen teams en met andere diensten en zorgpartners, vind je vanzelfsprekend.  

Je gelooft in de groei van mensen (groei mindset) en vertrekt vanuit krachten en mogelijkheden 

(oplossingsgerichte mindset).   

Je kent de cliënten en hun netwerk, je bent betrokken van onthaal tot doorverwijzing. Je kan 

meedraaien in de werking indien dat zinvol is ifv de opvolging van een (groep) cliënt(en).  

Je weet van aanpakken, je staat met beide voeten in de werking. Je hebt ook visie en kan de zaken 

van op een afstand bekijken en in een context plaatsen. Je bewaakt de kwaliteit van ondersteuning 

en stelt dingen in vraag. Je neemt collega’s mee in deze denkwijze.  

Je bent sterk in verschillende soorten verslaggeving en in beeldvorming van cliënten. Je kan ook vlot 

overweg met de computer en allerlei programma’s.  

Je deelt je kennis en vertaalt theorie naar praktijk.   

Je kunt je helemaal vinden in onze waarden ‘gezelligheid’, ‘er zijn voor elkaar’, ‘bouwen op talenten’ 

en ‘betrouwbare partner’. Het betreft een functie met ruimte om te groeien, je wordt ondersteund 

door een ervaren orthopedagoog. Je krijgt ook kans om andere rollen op te nemen in de organisatie.  

Profiel 

Je beschikt over een masterdiploma pedagogische wetenschappen, bij voorkeur orthopedagogiek. 

Je wil werken met zowel kinderen als volwassenen met een beperking.  

Competenties 

- Betrokkenheid 

- Coachen  

- Inspireren/motiveren 

- Kritisch denken  

We bieden 

- Een gevarieerde job voor onbepaalde duur in een kleinschalige setting.  

- Een deeltijdse job 3/5 tot maximum 4/5.  

- Je werkt vooral daguren, in principe geen avond- of weekendwerk.  

- Een correct salaris naargelang diploma.  



- Aansluiten hospitalisatieverzekering na 1 jaar in dienst.  

- Je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer (auto en fiets) en je wordt 

vergoed voor dienstverplaatsingen.   

- Bijscholing wordt aangemoedigd.  

 

Sollicitatieprocedure 

Stuur je cv met motivatiebrief via mail naar els.van.poelvoorde@cvdo.be ten laatste op 7 november 

2022. We plannen de sollicitatiegesprekken (met schriftelijke proef) in de week van 14 november. 

Indien interesse van beide kanten, nodigen we je uit voor een tweede gesprek.  
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