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De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een adjunct van de directeur (niveau A) 

psycholoog 

Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin – CAR De Poolster 

Tewerkstellingsstatuut: contract voor bepaalde duur Werkregime: deeltijds 80% 
Standplaats: CAR De Poolster Adres: Groot-Bijgaardenstraat 430 

1082 Brussel 
 

Wie zijn we? 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voert een beleid inzake welzijn, gezondheid en gezin 
met het oog op de uitbouw van een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van voorzieningen, 
gericht op het bevorderen van de gezondheid en levenskwaliteit van eenieder die aansluiting bij 
haar zoekt. De VGC wil bepaalde doelgroepen nieuwe kansen bieden. 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) ‘De Poolster’ is een instelling van de  VGC, 
gelegen in het noordwesten van Brussel. Het richt zich naar kinderen die het Nederlandstalig 
onderwijs volgen of zullen volgen.  

Het Centrum onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en 
ontwikkelingsstoornissen. Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen bij het 
team terecht voor onderzoek en therapie. 

'De Poolster' is erkend door Zorg en Gezondheid en vergund door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) en is één van de erkende referentiecentra voor 
doorverwijzing in het kader van het neonatale gehoorscreeningsprogramma van Kind & Gezin. 

Zowel het onderzoek als de behandeling verlopen ambulant en multidisciplinair. 

Wat doe je ? 

Als psycholoog ben je mee verantwoordelijk voor het paramedisch handelen, in het 
bijzonder binnen het team diagnostiek.  
Je organiseert en coördineert mee de dagelijkse werkzaamheden, zodat de doelstellingen 
van het CAR  ‘De Poolster’, zoals beschreven in de missie, visie en waarden,  bereikt 
worden. 

Opdrachten 

 
- Bij de aangemelde kinderen met een vermoeden van leer- en 

ontwikkelingsmoeilijkheden voer je intakegesprekken; 
- Je onderzoekt in multidisciplinair verband de cognitieve en psychologische 

vaardigheden van deze kinderen; 
- Je bespreekt de onderzoeksresultaten met de teamleden en ouders/betrokkenen; 
- Je geeft cognitieve- en psychologische begeleiding aan kinderen met leer- en 

ontwikkelingsmoeilijkheden met aandacht voor hun context; 
- Je werkt mee aan de voorbereiding, de organisatie en de opvolging van de 

teamvergaderingen. 
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Wie zoeken we? 

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licenciaat) in de psychologische 
en pedagogische wetenschappen.  

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties 

− dienstbaar zijn 
− integer handelen 
− betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

− anderen overtuigen 
− samenwerken 

Omgaan met informatie 

− problemen analyseren 
− oordelen vormen 
− een visie ontwikkelen 

Probleemoplossend gedrag 

− initiatief nemen 
− organisatiesensitief handelen 

Beheersmatig gedrag 

− plannen en organiseren 
− taken en processen opvolgen 

Functiegebonden competenties 

− Je kan cultuursensitief handelen en bent discreet 
− Je bent een vlotte teamplayer 

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat! 

Wat krijg je in ruil? 

− Deeltijds (80%) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 15 juli 2020 tot en met 31 
december 2020. 

− Loonschaal A111 - adjunct van de directeur. 
− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 26 vakantiedagen op jaarbasis 

bij voltijdse tewerkstelling, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-
abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden. 

Hoe solliciteren? 

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, 
ten laatste op 23 juni 2020. 

Dat kan:  
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−  per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Lisa van der 

Vleuten, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 

−  of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘psycholoog De Poolster’ 

 

De selectiegesprekken zijn gepland op 29 juni 2020 in de namiddag in de De Poolster  Groot-
Bijgaardenstraat 430, 1082 Sint-Agatha-Berchem.  Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, 
krijg je nog een uitnodiging. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de Vlaamse Gemeenschapscommissie, surf naar de website: 
www.vgc.be. 
 
Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Soetkin Suetens, 
administratief directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin - De Poolster op 
het nummer 02 430 68 68, GSM-nummer 0477 88 71 74 of via soetkin.suetens@vgc.be. 
 
Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Lisa van 
der Vleuten op het nummer 02 563 03 95 of via lisa.vandervleuten@vgc.be. 
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