
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) Ten Dries is een voorziening 
voor kinderen, jongeren en adolescenten met een motorische beperking 

die hecht samenwerkt met het Buitengewoon Onderwijs Ten Dries 
 

Wij zoeken 

een orthopedagoog 30,4/38 
voor een spoedige indiensttreding 

 
Jouw opdracht 

 Je coördineert het interdisciplinair ondersteuningstraject van een groep 
kinderen/adolescenten en hun context  

 Je zorgt ervoor dat de teams het ondersteuningsplan vraaggestuurd opstellen 

 Je zorgt voor de algemene beeldvorming, stemt daarop de begeleidingsstijl en het 
ondersteuningsplan af en zorgt ervoor dat het interdisciplinair dossier up-to-date blijft 

 Je ondersteunt de teamwerking door het aanreiken van inhouden, modellen en 
methodieken. 

 Samen met een clustercoach ondersteun en coach je het team in een veranderproces naar 
meer zelforganisatie. 

 Samen met alle medewerkers bouw je mee aan de kwaliteitsvolle werking van Ten Dries. 
 
Jouw profiel 

 Je bezit een diploma van master in de orthopedagogiek. 

 Je voelt je uitgedaagd door en competent voor de bovenstaande opdrachten. 

 Je bent open en hartelijk en je bent een teamspeler. Je onderschrijft ten volle de waarden 
van Ten Dries. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in het ondersteunen van interdisciplinaire teams en met de 
doelgroep. 
 

Ons aanbod 

 Een deeltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur in een dynamische organisatie met 
een hart voor kinderen met een beperking. 

 Een loon op basis van de barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap en conform relevante anciënniteit 

 De voldoening mee te werken aan het uitbouwen van een omgeving waarin jongeren en 
adolescenten kunnen groeien naar een kwaliteitsvol leven. 

 Vormings- en opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in functie van je 
opdracht in Ten Dries. 

 
Selectieprocedure 

 Op basis van de brieven doen we een eerste selectie. 

 We nodigen vijf tot acht personen uit voor een tweetal gesprekken, waarna we beslissen. 
 
Interesse? 
Stuur vóór 29 januari 2021 per mail je sollicitatie met cv ter attentie van Luc Goossens, 
directeur MFC Ten Dries, Poeldendries 32, 9850 Landegem. 
E-mail : tendries@tendries.be 

mailto:tendries@tendries.be

