CAR ’t Veld te Aartrijke is een Centrum voor Ambulante
Revalidatie en maakt, samen met CAR Elora te Nieuwpoort,
deel uit van CAR Houtland – Westkust VZW. Het centrum
bevindt zich binnen de tweedelijnszorg en staat in voor de
multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van zowel peuters,
kleuters als lagere schoolkinderen, met autismespectrumstoornissen, ADHD, complexe taal-, spraak- en
leerstoornissen, en met een ernstige ontwikkelingsachterstand. De personeelsequipe in Aartrijke bestaat uit
50 medewerkers, waaronder een kinderpsychiater, een kinderarts, psychologen, orthopedagoge,
logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologisch assistenten en opvoedsters.

KOM JIJ ALS PSYCHOLOOG ONS TEAM VERSTERKEN?
Momenteel hebben we een openstaande deeltijdse betrekking vanaf september 2022 – 20u tot
24u/week
Jouw functie
Je coördineert de onderzoeksfase van kleuters en lagere schoolkinderen. Dit houdt in: intakegesprek
met ouders, psychologisch onderzoek, adviesgesprek, communicatie en overleg met scholen en CLB’s,
… Je maakt hierbij deel uit van het multidisciplinair onderzoeksteam.
Je coördineert de behandelingsfase van een aantal lagere schoolkinderen (1e-2e-3e leerjaar). Dit houdt
in: ouderbespreking, inhoudelijke sturing samen met de betrokken therapeuten, overleg met scholen en
CLB's, …
Je geeft groepstherapie en individuele psychotherapie/psycho-educatie aan lagere schoolkinderen
Jouw profiel
Als psycholoog maak je deel uit van een multidisciplinair zorgteam. Je bent een teamspeler en
werkt nauw samen met de andere teamleden (logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en
psychologisch assistenten). Je staat open voor de inbreng van de andere teamleden. Je bent vlot in
communicatie en verslaggeving en hebt notie van ICF. Je bent stressbestendig, flexibel en kan zeer
goed zelfstandig werken. Ervaring binnen een centrum voor ambulante revalidatie kan een meerwaarde
zijn.
Ons aanbod
We bieden je een contract onbepaalde duur van 20 tot 24u/week vanaf september 2022. Uren en dagen
zijn bespreekbaar. Ervaring in een centrum voor ambulante revalidatie kan een meerwaarde zijn.

Interesse?
Graag je motivatiebrief met C.V. tegen ten laatste 14 augustus 2022 bezorgen aan Leen Cautereels,
directeur CAR ’t Veld, per mail leen.cautereels@tveld.be. Indien je wenst kan je bijkomende informatie
opvragen: 050/25.00.90

