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ORTHOPEDAGO(O)G(E) 20u (M/V) (HOVE) 

 

Wie zijn wij? 

Het Multi Functioneel Centrum Ritmica is op zoek naar een gedreven orthopedago(o)g(e). Hij/zij 

zal werken binnen de jongerenwerking ‘Het leef- en trainingscentrum’. Deze leefgroepwerking 

organiseert schoolvervangende dagwerking en begeleiding voor jongeren tussen 12 en 25 jaar 

die omwille van hun beperking niet (voltijds) kunnen functioneren in het (Buitengewoon) 

Secundair Onderwijs.  

 

Wie zoeken wij? 

Je hebt affiniteit in het werken met jongeren met een autismespectrumstoornis, verstandelijke 

beperking en/of gedragsproblemen vanuit een emotionele ontwikkelingsproblematiek. Je hebt 

een grote bereidheid om met het team en de context oplossingsgericht te denken in functie van 

begeleiding van cliënten. Als coördinator van het handelingsplan kan je zowel vlot in team en 

met ouders als zelfstandig werken. Je bent sociaal en communicatief vaardig, zowel schriftelijk als 

mondeling.  

 

Vereiste studies:  

» Master Pedagogische Wetenschappen: (liefst) afstudeerrichting orthopedagogiek 

» Master Psychologie 

 

Talenkennis: 

Nederlands (zeer goed, zowel mondeling als schriftelijk) 

  

Werkervaring:  

» ervaring in werken met doelgroep is wenselijk 

» indien studie psychologie, ervaring met handelingsplanning en werken met personen met een 

beperking is wenselijk 

 

Welke jobgerelateerde competenties bezit j i j?  

• Je bent organisatorisch sterk. Je kan een plan opmaken, opvolgen, evalueren en bijsturen 

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en neemt initiatief tot handelen 
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• Je durft inhoudelijk beslissingen te nemen in functie van de cliënt of de werking waarbij je 

rekening houdt met verschillende invalshoeken 

• Je kan informatie over een cliënt en context filteren en gericht doorgeven aan de juiste 

personen  

• Je bent stressbestendig en kan nuchter de situatie overzien bij onverwachte 

gebeurtenissen 

• Je kan in het samenwerken gepast feedback geven en ontvangen 

 

Wat bieden wij?  

• Zwangerschapsvervanging (werkverwijdering + moederschapsrust) zo spoedig mogelijk 

• Tijdregeling: Deeltijds 20u 

• Dienstregeling: Dagwerk tussen 8u en 17u en uitzonderlijk avondwerk.  

• Te presteren op drie werkdagen, uurrooster is bespreekbaar. 

• Comfortabele werkomgeving, aangename werksfeer 

• Verloning conform wettelijke barema's van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap): PC 309.01 master 

• Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine 

of handicap.  

 

Waarom kiezen voor Ritmica, Leef-en Trainingscentrum?  

•  Het leef- en trainingscentrum is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer  

•  MFC Ritmica voorziet fietsvergoeding 

•  Wij werken in een groen kader, onder het motto “leer, lach, leef” 

•  Persoonlijke en warme werksfeer  

•  Opleiding en coaching op de werkvloer  

• Adres: Kasteelstraat 28- 2540 Hove  

 

Meer weten over Ritmica? Neem gerust een kijkje op onze website www.ritmica.be  

 

Overtuigd? Laat het ons  weten!   

Solliciteren kan tot en met vrijdag 7 oktober 2022. E-mail je motivatie en CV naar jobs@ritmica.be 

t.a.v. Bart Faes.  

De gesprekken worden in overleg gepland. 

 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Hanne Van den Keybus (orthopedagoog) 

of Ann Seykens (coördinator) via het nummer 03 455 16 67 
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