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ADDENDUM

Addendum bij de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor
arbeidscontractanten voor de volgende functiegroepen en profielen:

Bladzijde 1
Na
EPSO/CAST/P/19/2018 Crèchemedewerkers FG II

toevoegen:
EPSO/CAST/P/20/2018 Ontwikkelings-/onderwijspsychologen FG IV

Bladzijde 7
Onder:

BIJLAGE I - TAKEN
toevoegen:
FUNCTIEGROEP IV Ontwikkelings-/onderwijspsychologen (kinderen van 0-14 jaar)

a. Educatief-psychologisch advies verstrekken aan de crèche en/of naschoolse opvang en
bepaalde dossiers op dit vlak helpen opstellen.
b. Het

werk

van

kinderverzorgers,

leerkrachten

kleuter-/lager

onderwijs

en

crèchemedewerkers nauwlettend opvolgen ter ondersteuning van hun opvoedings- en
onderwijstaken.
c. Bijdragen aan bijscholing op educatief gebied om het professionalisme van het educatief
personeel te verbeteren.
d. De opleidingsbehoeften beoordelen en beheren, het opleidingsplan uitvoeren/verbeteren,
opleidingsactiviteiten inzake educatieve kwesties organiseren.
e. De algemene ontwikkeling van de kinderen observeren en volgen om optimale
omstandigheden voor hun welzijn in de crèche of naschoolse opvang te garanderen.
f. Ouders op speciale oudercontactvergaderingen informeren over de activiteiten van hun
kind, om een relatie op basis van vertrouwen en partnerschap op te bouwen.
g. Op verzoek van ouders, kinderverzorgers, leerkrachten kleuter-/lager onderwijs,
crèchemedewerkers, of op eigen initiatief, maatregelen nemen in specifieke situaties om de
omstandigheden te verbeteren om het welzijn van de kinderen te garanderen.
h. Veranderingen voorstellen met betrekking tot algemene organisatorische aspecten, om de
pedagogische kwaliteit van het werk, het welzijn van de kinderen in de crèche en/of
naschoolse opvang, of de dienstverlening aan de ouders te verbeteren.
i.

Continu contacten onderhouden, op collectieve of individuele basis, met de
kinderverzorgers, leerkrachten kleuter-/lager onderwijs en crèchemedewerkers om te
zorgen voor een samenhangend educatief beleid.

j.

Voorstellen uitwerken voor de planning van de algemene organisatorische aspecten,
inclusief de keuze en aanschaf van materialen, om het welzijn van de kinderen en de
dienstverlening aan de ouders te verbeteren.

k. Ervoor zorgen dat de educatieve opdracht naar behoren wordt uitgevoerd.
l.

Indien nodig meewerken aan de coördinatie tussen crèches en naschoolse opvang.
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Alle andere bepalingen van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
gelden mutatis mutandis voor ontwikkelings-/onderwijspsychologen van functiegroep IV.

