
GOLFBREKER vzw in VEURNE zoekt 

PEDAGOGISCH COÖRDINATOR 

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)  

Functieomschrijving 

Golfbreker vzw is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg op zoek naar een 
enthousiaste en gedreven medewerker. 

Als pedagogisch coördinator sta je in voor:  
 
->Coördinatie onthaal van cliënten:  
*contact met aanmelders,  
*voeren van intakegesprekken  
* transfer naar team 

->Begeleiding van het multidisciplinair team:  
*intervisie  
*teamvergadering (voorbereiding, leiden)  
 *supervisie extern samenwerkingsproject (Begeleiding aan Huis, OCMW De Panne)  
*casus-specifiek: coördinatie van aanmeldingen vanuit de Brede Instap  
 *aansturen van/deelnemen aan werkgroep(en) 

->Coaching:  
*Werkbegeleiding  
-inhoudelijk  
-deelname multidisciplinair overleg  
 -ondersteuning bij BINC, INSISTO: VIST SA, A-document, M-document  
-begeleiding verslaggeving  
*Bevorderen van leerproces van de individuele begeleider en voorbereiding casus ifv 
teamoverleg.  
 

->Beleidsadviserend:  
*deelname beleidsoverleg  
*optimaliseren en actualiseren van pedagogisch beleid  
*uitwerken van werk voorschriften ter ondersteuning van het pedagogisch proces  
 *opvolgen van evoluties in de sector 

 

 

 

 



Profiel 

*Kennis van contextbegeleiding – contextbegeleiding ifv autonoom wonen.  
*Kennis van Integrale Jeugdhulp en de sociale kaart  
 
*Strekt tot de aanbeveling:  
-Ervaring werkbegeleiding/coaching binnen contextbegeleiding  
-Ervaring met het aansturen van teams  
 -Computervaardigheden: kennis BINC, INSISTO: kennis werking VIST SA/ A-doc/ 
M-doc  
 -Gesprekken met cliënten kunnen voeren in het Frans.  
 
*Ingeval u beschikt over een bachelordiploma in een sociale richting aangevuld met 
ruime werkervaring m.b.t. coaching van teams en / of een therapeutische opleiding 
gevolgd hebt kan u ook solliciteren.  
*Attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen (model 2) 

Jobgerelateerde competenties 

 Samen met het opvoedingsteam een pedagogisch project opzetten voor 
leerlingen in een bijzondere situatie (handicap, gedragsstoornis, 
leerproblemen, ...) 

 Andere dienstverleners informatie over bepaalde dossiers verstrekken 
(educatieve diensten, verzorgingsinstellingen, thuishulp, adviescomités, ...) 

 Activiteiten: Telefonisch onthaal en opvang 
 Een individuele, groeps- of familiale psychotherapiesessie organiseren De 

persoon met een zorgbehoefte tijdens oefeningen begeleiden en de reacties 
observeren (rollenspelen, relaxatie, ...) 

 Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor 
verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...) 

 De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte 
afbakenen De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, 
persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...) 

 Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren 
 De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren De persoon met 

een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de 
psychologische tussenkomst 

 Informatie uitwisselen tijdens seminaries en overleggroepen. Professionele 
documentatie actualiseren 

 De nood aan psychologische begeleiding vaststellen De modaliteiten met de 
persoon met een zorgbehoefte bepalen De persoon met een zorgbehoefte 
naar een arts, sociale dienst, paramedici, ... doorverwijzen 

Persoonsgebonden competenties 

 Ik kan goed met stress omgaan 
 Ik kan goed samenwerken in een team 
 Ik kan met klanten werken 
 Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel) 



 Ik kan goed plannen (= ordenen) 
 Ik kan goed zelfstandig werken 
 Ik kan goed problemen oplossen 
 Ik leg gemakkelijk contact 
 Ik ben precies 

 

Vereiste studies 

Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen 

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in 
aanmerking voor deze job. 

Talenkennis 

 Frans (goed) 
 Nederlands (zeer goed) 

Werkervaring 

Niet van belang 

Rijbewijs 

B 

Contract 

 Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) 
 Contract van bepaalde duur - van 12 september 2017 tot 23 maart 2018 
 Deeltijds - 28 uren per week, te presteren in 5 dagen 

Plaats tewerkstelling 

Zuidburgweg 23 8630 VEURNE 

Aanbod 

Vervangingscontract zwangerschapsverlof. 

Deeltijds dagwerk 28.5u/week. 

P.C. 319.01 Barema L1 

 



Plaats tewerkstelling 

GOLFBREKER vzw 
Zuidburgweg 23 8630 VEURNE Toon op kaart 

 

Waar en hoe solliciteren? 

Per brief  
Via e-mail: info@golfbrekervzw.be  
 

Contact: Mevr. Willaert Trui 

GOLFBREKER vzw  
Zuidburgweg 23, 8630 VEURNE 

U kan solliciteren van 15/06/2017 tot en met 18/08/2017. 

Na schriftelijke selectie wordt u in de week van 21/08/2017 telefonisch uitgenodigd 
voor een gesprek. 

De gesprekken gaan door in de week van 28/08/2017. 

Solliciteren met CV.  
Sollicitaties tot en met 18 augustus 2017  

 

mailto:info@golfbrekervzw.be

