KOCA vzw is een onderwijs- en ondersteuningscentrum voor kinderen, jongeren
en jongvolwassenen met een communicatieve beperking (gehoorstoornissen,
autismespectrumstoornissen, spraak-, taal- ontwikkelingsstoornissen en/of
leermoeilijkheden).

Wij zoeken een :

Orthopedagoog m/v/x
Als orthopedagoog heb je een actieve en trekkende rol in de ontwikkeling van visie en expertise
binnen KOCA, gebaseerd op de kernopdracht en kernvisie van KOCA.
Kernopdracht:
De orthopedagoog waakt erover dat de vraaggerichte en integrale ondersteuning afgestemd is op de
ondersteuningsbehoeften van alle kinderen en jongeren.
Om dit te realiseren werk je als orthopedagoog op een positieve, constructieve wijze samen met
collega’s en de context.
Resultaatsgebieden:
1. De orthopedagoog coacht en ondersteunt de teamleden bij het proces van
handelingsplanning.
2. Zorgt samen met collega’s voor de ontwikkeling en uitvoering van de visie zoals beschreven
door KOCA, vertrekkende vanuit de opdrachtsverklaring.
3. Versterkt, coacht de begeleidingsteams rond de kinderen en jongeren in het
orthopedagogisch en orthodidactisch handelen.
4. Vormt zich permanent en informeert zich over nieuwe tendensen in onderwijs en zorg; zorgt
ervoor dat hij/zij over de nodige doelgroepexpertise beschikt; zorgt ervoor dat deze worden
vertaald, geïntroduceerd en geïmplementeerd in de organisatie en de context. Draagt
hierdoor bij tot het pedagogisch beleid.
5. Organiseert zichzelf administratief om bovenstaande resultaatgebieden te kunnen bereiken.
6. Voert zijn werk op een planmatige manier uit, met aandacht en evenwicht voor de
verschillende deelopdrachten.
Competenties:
- Je kan coachend samenwerken.
- Je hebt pedagogisch inzicht en visieontwikkeling.
- Je neemt verantwoordelijkheid op en bewaakt procesmatig werken.
- Je bent gedreven om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
- Je bent bereid om op regelmatige basis bijscholing te volgen rond preventie, interventie en
nazorg bij stress- en/of crisissituaties.

Vereisten:
- Master pedagogische wetenschappen
- Ervaring met autisme en STOS (spraak- en taalontwikkelingsstoornis) is een meerwaarde
- Minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
Aanbod:
- Contract: 38/40u, onbepaalde duur

Solliciteren:
U richt uw gemotiveerde sollicitatiebrief, voor 20/11/2018 aan:
Carine Helssen carine.helssen@koca.be en Liliane Huysman liliane.huysman@koca.be ,
leidinggevenden MFC Units Baby/Peuter/Kleuter en Kind.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 november 2018

