
 

 

 

 

Psycholoog in zijn/haar ‘Element’ 

 

Element, sterk in verbinding  

Is een secundaire school voor leerlingen type 3 OV4, die in schooljaar 2020-2021, haar 3de schooljaar 

ingaat. 

We breiden uit met een 3de middelbaar en zijn op zoek naar een klinisch psycholoog met kennis en 

ervaring met enerzijds jongeren met gedrags-en emotionele kwetsbaarheden met een normaal tot 

hoge begaafdheid en anderzijds kennis en ervaring in het ondersteunen en begeleiden van 

volwassenen. 

 

Welke elementen moet je bezitten?  

Sterk zijn in verbinding met  

1. Leerlingen/ water  

- Welbevinden en geluk van de leerlingen vooropstellen 

- Leerlingen opvolgen na een incident met impact 

- Leerlingen en leerlingengroepen begeleiden in trajecten via aangepaste methodieken 

- Emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen 

- Je hart op de juiste plaats hebben 

- Individuele handelingsplannen/M-verslagen analyseren, opvolgen en begeleiding opstarten 

- Geloof in talenten van de leerlingen 

- Werken rond emotieregulatie 

- Veilig netwerk rond de leerling creëren 

 

2. Team/vuur  

- Gedreven en flexibele kracht  

- Samenwerken als hecht team  

- Onderdeel van een team van 2 zorgcoaches waarbij de verhoogde zorg hoofdzakelijk bij jou ligt 

- Het team/personeelslid ondersteunen en opvolgen na een incident met impact 

 

 

 



 

 

 

3. School/lucht  

- Mee je schouders zetten onder de organisatie en oprichting van een school in volle groei 

- Out of the box durven denken en doen 

- Professionaliseringstraject nieuwe autoriteit meevolgen 

- Expertise delen op klassenraden 

 

4. Jezelf/aarde  

- Interveniëren in crisissituaties  

- Zelfstandig werken  

- Omgaan met stress  

- Leervermogen hebben  

- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)  

- grote portie geduld  

- gevoel voor humor  

- kennis LSCI 

- Ervaring in het buitengewoon onderwijs(doelgroep type 3) is vereist/grote meerwaarde   

 

 

Opdracht  

Je bent een ervaren klinisch psycholoog met een sterke interesse in onderwijs. 

Methodieken en strategieën om aan emotieregulatie te werken zijn jou eigen. Je bent bereid om 

lessen LIFE+ te organiseren/geven in het kader van ontwikkelen van executieve functies. 

Hierin sta je open voor een werking binnen het systeem van de nieuwe autoriteit. 

Je wordt aangesteld als psycholoog met een opdracht van 32u/week. 

 

Antwoord je volmondig ‘ja’ op al deze vragen en ligt bovenstaand takenpakket volledig in jouw 

aard? Reageer dan als de bliksem op deze unieke vacature!  

 

 

 

 



 

 

 

Vereiste studies die in aanmerking komen:   

- Licentiaat klinische psychologie (+BPB) 

- Master in de psychologie (klinisch) 

   

Contract  

Een voltijdse opdracht voor schooljaar 2020-2021, met mogelijkheid tot verlenging.  

Plaats tewerkstelling  

Oorlogsvrijwilligerslaan 2 8200 SINT-ANDRIES  

Onze school is heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt vlakbij de bushalte Hermitage 

Lijnbus 5: halte Sint-Andries Hermitage (2 minuten wandelen)  

Is je interesse gewekt? Ontdek meer info op www.element.be, onze facebookpagina of mail naar 

directeur@element.be 

 

Waar en hoe solliciteren?  

Via e-mail: directeur@element.be 

Contact: Mevr. Delbecque Annelore   

Gelieve cv en motivatie door te mailen naar directeur Annelore Delbecque tegen maandag 6 juli.  

Wie geselecteerd wordt, zal uitgenodigd worden om op sollicitatiegesprek te komen in de loop van 

juli of augustus.  

Indien u eerder al hebt gesolliciteerd in Element, gelieve dit te vermelden. 
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