
 
 

 

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in de regio 
Zuidoost en Midden-Limburg gespecialiseerde 

ambulante en residentiële zorg aan 
kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen 

met psychische moeilijkheden. 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid 

Het Medisch Centrum St. Jozef is op zoek naar een 
Klinisch Orthopedagoog (80% jaarcontract) 

Doelgroep volwassenen / zorgtraject jongvolwassenen (18-30jaar) met een autismespectrumstoornis 
 

Opdracht 
Als klinische orthopedagoog maak je deel uit van een interdisciplinair behandelequipe en sta je in voor de 
pedagogische begeleiding en opvolging van patiënten. Je hebt een adviserende en informerende functie ten aanzien 
van de patiënten, hun context en het team.  
 

Het takenpakket omvat onder meer: 

• Bijdragen aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het interdisciplinaire zorgplan (onderdelen zijn 
o.m. vroegsignaleringsplan, sensorisch profiel, sociaal stappenplan …) 

• Uitvoeren van psychodiagnostiek (ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek) 

• Aanbieden van individuele therapie en systeemtherapeutische gesprekken met de context van de 
jongvolwassene 

• Samen met het beleidsteam van de zorgeenheid de werking continu verbeteren 
 

Profiel 
• Je hebt een master diploma klinische orthopedagogie en hebt een erkenning en visum als klinisch 

orthopedagoog 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en je hebt een goede 
kennis van psychodiagnostiek en van verschillende ziektebeelden  

• Je hebt een goede kennis van het autismespectrumstoornis en je bent bereid om je hier verder in te verdiepen 
(gespecialiseerde vorming en permanente vorming in het referentiedomein autismespectrumstoornis bv. 
kennis over sensorische waarneming, profielen) 

• Je ondersteunt het team betreffende de aanpak (het geven van adviezen over omgaan met prikkels, 
visualisatie, expliciete en positieve communicatie, …) en gaat samen op zoek naar de oorzaak van het gedrag 
(gedragsmatig, oorzaken onder het topje van de ijsberg), met respect voor elkaars deskundigheid. 

• Je beschikt over kennis van het hulpverleningsaanbod voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 

• Je kan verbindend werken tussen de verschillende actoren, met de nodige aandacht voor participatie 

• Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten als naar collega’s 

• Je hebt een zekere maturiteit en staat stevig in je schoenen 

• Je bent besluitvaardig en beschikt over verantwoordelijkheidszin 

• Je bent betrokken bij je werk en kan betrokkenheid bij anderen stimuleren 

• Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken 

• Je hebt een flexibele houding  

• Je reflecteert kritisch over het eigen handelen, dat van het team, de jongvolwassene en de context 

• Je bent sociaal en communicatief vaardig; je kan je visie en expertise begrijpelijk overbrengen 

• Je toont initiatief door te anticiperen op kansen, nieuwe situaties en problemen en je slaagt erin anderen hierin 
ook te stimuleren 

• Je draagt bij in de scholing van collega’s door het geven van vorming en intervisie 
 

Wij bieden 
 

Wij zijn een NIAZ-geaccrediteerde organisatie en werken graag in vertrouwen met ‘contente & competente 
medewerkers’. Wij bieden u een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een boeiende functie waarin veel 
ruimte is voor eigen initiatief en dit tegen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
 

Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Mieke Premereur, hoofdverpleegkundige A6 of  
Elien Box, vakgroepverantwoordelijke psychologen (089 50 91 11) 
 

Solliciteren 
Indien wij je interesse hebben gewekt, solliciteer dan snel! 
Stuur je CV en motivatie via mail naar sollicitatie@mc-st-jozef.be 


