Vacature kinder- en jeugdpsychiater
Begeleidingscentrum Spermalie maakt deel uit van het begeleidingscentrum Spermalie/Het Anker en
is gesitueerd in het centrum van Brugge. Dit begeleidingscentrum maakt op zijn beurt deel uit van
het expertisenetwerk De Kade. Naast het begeleidingscentrum bestaat het expertisenetwerk De
Kade uit 4 scholen, WOTC De Berkjes en revalidatie- en hoorcentrum Spermalie. De 4 scholen zijn de
lagere BO scholen Spermalie, Het Anker en De Berkjes en secundaire BO school Spermalie.
De Kade zoekt antwoorden op vragen van personen met een beperking. De huidige vacature situeert
zich in de eenheden voor kinderen en adolescenten met een auditieve en/of visuele stoornis.
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vzw De Kade bestaat uit: Begeleidingscentrum Spermalie – Het Anker, BuBaO Spermalie,
Secundaire School Spermalie, Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie, BuBaO Het Anker
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De Kade ...
biedt kwaliteit van ondersteuning en realiseert zo kwaliteit van bestaan
biedt ondersteuning-op-maat van elke gebruiker
gelooft dat de kwaliteit van ondersteuning enkel kan door het inzetten van handicapspecifieke
expertise
werkt met multi-disciplinaire teams waarin de verschillende teamleden in meervoudige partijdigheid
intens samenwerken
ziet de gebruiker steeds in relatie met zijn omgeving
biedt een zo ruim mogelijk continuüm aan ondersteuningsvormen
werkt vanuit het principe van volwaardig burgerschap
is een permanent lerend, evaluerend en groeiend netwerk
trekt deskundige medewerkers aan
werkt samen met andere organisaties en netwerken
Je kerntaak:
-

-

-

Je onderzoekt, diagnosticeert en behandelt kinderen en adolescenten met
psychopathologie. Deze kinderen en adolescenten hebben een visuele en/of
auditieve stoornis, soms in het kader van een complex meervoudige aandoening.
Je participeert in het verwerkingsproces van de beperking, zowel bij de ouder, als bij
de adolescent en zo nodig in de behandeling van de verstoorde ouder-kind relatie.
Je adviseert op domeinen van ontwikkeling en je ondersteunt ouders en begeleiders
in hun opvoedkundige rol.
Je neemt een actieve rol op in ronde tafel besprekingen over kinderen en
adolescenten met psychopathologie. Aan deze ronde tafel gesprekken kunnen zowel
ouders, als begeleiders, gezinswerkers, leerkrachten en orthopedagogen deelnemen.
Je stuurt het multidisciplinair team aan dat instaat voor het kind of de adolescent.
Je overlegt waar nodig met externe zorgverleners.
Je kan kritisch reflecteren over je eigen handelen in teamoverleg en intervisie.
Je handelt deontologisch correct met aandacht voor het beroepsgeheim, rechten van
het kind en respect voor je medewerkers.
Je bent bereid je te verdiepen in de specifieke vragen en problemen zoals deze
voorkomen bij kinderen en adolescenten met een visuele en/of auditieve stoornis.
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Je bent vertrouwt met verschillende denkkaders, zoals systeemtheoretisch,
psychodynamisch en probleem oplossend werken. Of je bent bereid je hierin verder
te verdiepen. Een ander denkkader is ook welkom. Het kan onze werking versterken.

Wie zoeken we:
- Je bent arts met de erkenning kinder- en jeugdpsychiater. Of je bent in opleiding tot
kinder- en jeugdpsychiater.
- Je kan je vinden in de missie en visie van De Kade, zoals hierboven beschreven.
- Je hebt een respectvolle houding ten aanzien van kinderen en jongeren, hun
vertegenwoordigers en andere medewerkers.
- Je bent bereid om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren ten volle te
benutten.
- Je bent collegiaal, luisterbereid en flexibel.
Wat bieden wij:
- Je krijgt een contract van onbepaalde duur van 6/24 uren met mogelijkheid tot
uitbreiding. De verloning gebeurt volgens de barema’s van het PC 319.
- Je werkt naast een collega kinder- en jeugdpsychiater die je met raad en daad kan
bijstaan. Daarnaast kan je overleggen met de kinder- en jeugdpsychiaters van de
andere eenheden.
- Je bent omkaderd met medewerkers, zowel artsen en psychologen, als ander
begeleidend personeel met een uitgebreide kennis over visuele en auditieve
stoornissen en hun implicaties in het dagelijks leven.
- Je krijgt een zeer gunstig verlof stelsel.
- Je krijgt de kans om deze job te combineren met een andere job, hetzij binnen De
Kade, als buiten De Kade. Binnen de Kade is er eveneens een vacature in het
revalidatiecentrum Spermalie.
Heb je interesse in deze vacature, neem dan zeker contact op met Katrien Keppens, kinderneuroloog
en medisch directeur. katrien.keppens@de-kade.be of 050 47 19 65
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