
  
 
VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende 
initiatieven op opvoedkundig en onderwijs vlak. Deze initiatieven richten zich naar 
jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen. 

Zoekt voor MFC Wagenschot – Eke  

 1 Orthopedagoog/Psycholoog - V/M/X 
19u/week – overeenkomst bepaalde duur tem 30/06/2021 

 
 
Binnen PC Wagenschot kom je terecht in een pluralistische organisatie voor jongeren en jongvolwassenen 
met gedrags- en emotionele problemen. Wij streven er naar om samen op een methodische en zorgzame 
manier kansen te creëren met en voor onze jongeren.  

Voor onze campus MFC Wagenschot te Eke zijn we op zoek naar een Orthopedagoog/Psycholoog. 

Als Orthopedagoog Psycholoog bent u verantwoordelijk voor de beeldvorming en diagnostiek en het 
opstellen van het individueel handelingsplan van de jongeren. U werkt hiervoor samen met de mentoren 
en de hoofdopvoeder. U plant de periodieke casusbesprekingen en u zit ze voor. 

 
U coördineert de zorgtrajecten van jongeren van instroom tot uitstroom. U streeft bij elke casus naar een 
afbouw van de zorgintensiteit en een maximale (re-)integratie in het thuismilieu en maatschappij. 

 
Als lid van het kernteam bent u een aanspreekpunt voor jongeren, doorverwijzers, ouders en externe 
partners. U streeft hierbij naar een optimale afstemming van het zorgaanbod van het MFC op de zorgvraag 
van cliënt, doorverwijzer en context. 
 
Ben jij :  

 aangetrokken tot het maatschappelijk doel dat Pedagogisch Centrum Wagenschot zich stelt 
 houder van een diploma master in de psychologie of master in de orthopedagogie 
 iemand met ervaring in het werken met jongeren met gedrags- en emotionele problemen, dan 

is dit een pluspunt 
 bereid tot medewerking aan het interne permanentie systeem 
 nauwkeurig, leergierig, flexibel en je kan goed zelfstandig werken 

Je hebt de Nederlandse taal onder de knie en bent in het bezit van rijbewijs type B 
 
Biedt :  
Overeenkomst bepaalde duur tem 30/06/2021.  
Halftijdse functie 19u. 
Verloning op Licentiaatsniveau niveau binnen PC319. 
Glijdende werktijd 
Fietsvergoeding 
Gunstig verlofregime 
 
Solliciteren :  
Stuur uw motivatiebrief en CV via email voor 13 juli naar vacatures@wagenschot.be. 
Gesprekken zijn gepland op 23 & 24 juli. 
 


