
 
Leerkracht (M/V) 

Contract onbepaalde duur – jobtime te bespreken (80% of 100%) 
 
Het Centrum voor kinderpsychiatrie is een associatie tussen het  Medisch Centrum St. Jozef Bilzen, het Jessa Ziekenhuis Hasselt en het AZ 

Vesalius Tongeren en biedt een dagkliniek met 20 plaatsen voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar met psychische problemen of 

ontwikkelingsmoeilijkheden.  Locatie: Jessa Ziekenhuis vzw, Campus Virga Jesse, Stadsomvaart 11, Hasselt  

 

Functieomschrijving 
Als leerkracht observeer je het schools functioneren en ondersteun je het leerproces, om de leerachterstand 
zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast breng je de invloed van de problematiek op de leermogelijkheden, 
de leerattitude en het sociaal-emotioneel functioneren in kaart. Hierbij wordt ingezet op motivatie en 
zelfsturing, om zowel basisvaardigheden als een goede studiehouding te stimuleren. Verder onderhoud je het 
contact met de thuisschool en bevorder je de herinschakeling op school. Je betrekt de ouders en/of context in 
het volledige leerproces. 
 

Je opdracht bestaat uit:  

• Gericht observeren, interpreteren, en begeleiden van kinderen in het kader van de diagnostische-, 

advies- en / of behandelingsvraag.  

• Het opstellen van een onderwijsplan en dit integreren in het totale behandelingsplan.  

• Samenwerken met de thuisschool en ouders om een naadloze aansluiting van onderwijs in de 

dagkliniek te garanderen. Voorbereiden van de herinschakeling van het kind / de jongere in de 

thuisschool. 

• Aanbieden van onderwijsbegeleiding aan patiënten, doelgroep is bespreekbaar. 

• Detecteren van mogelijke leer- en schrijfmotorische problemen, werkhoudingsmoeilijkheden, 

concentratieproblemen, motivationele moeilijkheden, …  

• Samenwerken en communiceren met de andere teamleden om een kwaliteitsvolle zorg te garanderen  

• Binnen het eigen werkdomein bijscholen om de evoluties van nieuwe toepassingen te kunnen 
opvolgen en toepassen. 

 
Uw profiel 

• Je hebt een diploma  bachelor lager onderwijs/secundair onderwijs of een bachelor orthopedagogie 

aangevuld met een pedagogische bekwaamheid. Een Bachelor-na-Bachelor in het Buitengewoon onderwijs 

en/of een Bachelor-na- bachelor Zorgverbreding en remediërend leren is wenselijk. 

• Ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie versterkt jouw kandidatuur.  

• Je bent integer en een teamspeler. 

• Je bent positief ingesteld. 

• Je bent respectvol en positief in de omgang met kinderen, hun ouders en hun moeilijkheden. 

• Je beheerst goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.  

• Je kan taken zelfstandig, nauwkeurig en snel afwerken. 

• Je staat open voor feedback en bent bereid om via zelfreflectie je eigen gedrag kritisch te bekijken en bij te 
sturen. 

Wij bieden  

• Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

• Een contract onbepaalde duur met indiensttreding medio augustus – begin september. 



 
Bijkomende inlichtingen? 
Voor meer informatie: contacteer Jona Sourbron, diensthoofd CvK, op het nummer 011 33 86 71. 
 
Interesse? 
Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen uiterlijk op 17 juli ter attentie van de HR Dienst op het e-
mailadres sollicitatie@mc-st-jozef.be.  


