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PSYCHOLOOG (M/V) – DEELTIJDS (HOVE) 

 

Het Multi Functioneel Centrum Ritmica is op zoek naar een gedreven psycholo(o)g(e) om het team te vervolledigen. 

Het takenpakket bestaat voornamelijk uit psychologische begeleiding van kinderen en jongeren met een handicap 

(ASS, motorische handicap, mentale problematiek,…). In beperktere mate behoort intelligentieonderzoek en andere 

diagnostiek ook tot de functie.  

 

 

Gezocht profiel 

 

Psychologische begeleidingen 

Je werkt graag met kinderen met een autismespectrumstoornis, verstandelijke of motorische beperking. Je hebt een 

ruime kennis van psychologische denkkaders en methodieken. Je hebt kennis van handicaps en kan rond deze 

thematiek met kinderen aan de slag. Je hebt oog voor de vragen van het kind en zijn ruimere netwerk (ouders, 

leerkracht, opvoeder,…). Je hebt respect voor het tempo van cliënten, maar kan confronterend zijn waar nodig.  

 

Je staat open voor intervisie binnen het team. Je kan zowel binnen de psychologische dienst als ten aanzien van andere 

disciplines communiceren over je begeleidingen. Je kan goed organiseren en houdt je stipt aan de afspraken met 

cliënten en binnen het team. Je kan een behoorlijke werkdruk aan.  

 

Diagnostiek 

Je bent in staat intelligentietesten en standaard psychologische testen af te nemen en te scoren. Je kan zowel 

mondeling als schriftelijk communiceren over het diagnostisch onderzoek. Je kan de resultaten van het onderzoek 

plaatsen binnen het ruimer beeld van een kind.  

 

Vereiste studies: » Master in de psychologie  

Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed) 

Werkervaring: minimale ervaring is wenselijk 

 

Jobgerelateerde competenties 

 

• Je kan een professionele werkrelatie uitbouwen met cliënten, waarbij je een gepast evenwicht vindt tussen 

afstand en nabijheid.  

• Je bent empathisch en gaat niet-veroordelend om met waarden en normen van cliënten en hun netwerk.  

• Vanuit de werkrelatie met cliënten kan je doelstellingen opstellen, acties plannen en evalueren. Je bent ook 

bereid om met ouders te werken.  

• Je kan zowel mondeling, als schriftelijk in het handelingsplan rapporteren.  

• Je staat open voor meningen en informatie vanuit andere disciplines en kan vanuit de eigen discipline een 

bijdrage leveren in het multidisciplinair team.  

• Je gaat flexibel en creatief te werk.  
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Aanbod  

 

• Deeltijds 16u/40u voor bepaalde duur 

• Dienstregeling: Dagregeling (uren ingeroosterd op (dinsdag en donderdag), sporadisch avondwerk  

• Comfortabele werkomgeving 

• Verloning conform wettelijke barema's van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) 

• Plaats tewerkstelling: WOUWSTRAAT 44 - 2540 HOVE  

• Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.  

 

 
Voordelen 

 

• MFC Ritmica is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en voorziet fietsvergoeding 

• Elektrische fietsen zijn voor dienstverplaatsingen beschikbaar, rekening houdend met de af te leggen afstand 

• Wij werken in een groen kader, onder het motto "leer, lach, leef" 

• Persoonlijke en warme werksfeer  

 

 

Meer weten over Ritmica? Neem gerust een kijkje op onze website www.ritmica.be 

 

Verder verloop van aanwervingsprocedure 

 

Solliciteren mogelijk tot 12 april 2021: 

E-mail je motivatie en CV naar jobs@ritmica.be, t.a.v. Anne Van der Weyden 

 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Anne Van der Weyden, teamcoördinator therapeutenteam, 

via het nummer 03/460 11 50. 

 

 

Vermoedelijke startdatum: zo snel mogelijk 
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