
Pas jij in ons plaatje? 

 

zoekt 
 

1 FTE (40u) onderwijsbegeleider voor K-Delta 

doelgroep kinderen / jongeren 

 
K-Delta maakt deel uit van het netwerk LIGANT (provinciaal netwerk kinderen en jongeren) en richt zich tot kinderen en jongeren die op 
verschillende terreinen vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en functioneren en die hiervoor gespecialiseerde hulp nodig hebben. Het 
grootste deel van de werking omvat een (semi)-residentieel aanbod (6 tot 18 jaar). Hiervoor beschikken we over een capaciteit van 27 K, 5 
Kn en 5 Kd  verspreid over vier leefgroepen (KG (kindergroep 6-12 jaar), PG (pubergroep 12-15 jaar), AG (adolescentengroep 15-18 jaar) en 
KIT (kortdurende interventiegroep tieners 12-18 jaar) . Daarnaast hebben we ook een poliklinisch aanbod. 
 
 

Jobinhoud 
 
De onderwijsbegeleider die we zoeken maakt deel uit van de interdisciplinaire behandelequipe en staat in voor het 

onderwijsaanbod aan de jongeren van de pubergroep (12-15 jaar; opnameduur + 9 weken)).  Daarnaast staat hij/zij ook in 

voor het onderwijsgebeuren in de kortdurende interventiegroep tieners (12-18 jaar; opnameduur 2 à 4 weken).  

Het takenpakket omvat onder meer  

• Overleg met de scholen op verschillende momenten tijdens de opname om onderwijsaanbod in K-Delta af te 
stemmen op de thuisschool en schoolse re-integratie voor te bereiden  

• Het aanbieden van onderwijsbegeleiding 
o Gebruik makend van specifieke technieken om het psychosociaal welzijn van opgenomen 

kinderen/jongeren te vergroten 
o Rekening houdend met de werking van het interdisciplinair team 

• Actief deelnemen deel aan het interdisciplinair overleg van de pubergroep en de kortdurende interventiegroep 
tieners 

• De tijdens de onderwijssessies verzamelde observatiegegevens rapporteren aan het team en bijdragen aan het 
opstellen, uitvoeren en evalueren van het behandelplan 

• Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelen van de eigen competenties via het volgen van 
vakliteratuur, intervisie, opleiding en vorming, ... 

• Administratie (o.a. afwezigheidsattesten, onderwijsplan …) 

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. 



Pas jij in ons plaatje? 
 
Profiel 
 

• Je hebt een professionele bachelor lerarenopleiding of ander bachelor diploma met bijkomende Banaba Buitengewoon 
onderwijs. 

• Je bent energiek, enthousiast en sociaal vaardig 

• Je hebt kennis van psychiatrische ziektebeelden 

• Je bent bereid onderwijs op maat te bieden in kleine groep 

• Je kan besluitvaardig zoeken naar oplossingen, 

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

• Je ondersteunt je collega’s actief en hebt respect voor elkaars deskundigheid  
• Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken 

 
Wij bieden 
 

Jobtime voltijds; vervangingscontract 
Indiensttreding vanaf augustus 2022 (indien mogelijk) 
Een gedreven en enthousiast team om mee samen te werken 
Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
 
 

Bijkomende inlichtingen 
 
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot Sabine Brocatus, onderwijsverantwoordelijke en  
zorgmanager doelgroep kinderen/jongeren (089/509190). 
 

Interesse? 
 

Schriftelijke sollicitaties dienen voor 07 juli 2022 via mail gestuurd te worden ter attentie van sollicitatie@mc-st-jozef.be. 
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 8 juli in de voormiddag. 

mailto:sollicitatie@mc-st-jozef.be

