
 

Multi-inzetbare opvoeder 
30u – 38u - onbepaalde duur 

 

MFC De Hagewinde ondersteunt kinderen en jongeren met gedrags -en emotionele problemen, 

autisme (ASS) en/of een mentale beperking. Zij en hun context kunnen er terecht voor zorg en 

ondersteuning op maat (dagopvang, verblijf, begeleiding aan huis,…). Werken bij De Hagewinde, 

dat is deel uitmaken van een dynamisch team van professionele en gedreven collega’s met een 

hart voor onze doelgroep.  

Jouw functie 

 

Aanvankelijk zal je je kunnen inwerken binnen één van onze zorggroepen. Nadien zal je ingezet 

worden bij verschillende andere zorggroepen afhankelijk van waar de nood het hoogste is (naar 

aanleiding van ziektes, afwezigheden,…) voor kortere of langere duur   

 

 Als opvoeder begeleid je kinderen met gedrags- en emotionele 

problemen in een veilig en positief leefklimaat. 

 Je biedt deze kinderen dagelijkse ondersteuning op maat. 

 Je werkt samen met je collega’s toe naar een gezonde 

identiteitsontwikkeling en het verwerven van praktische, persoonlijke en 

sociale-emotionele zelfredzaamheid. 

 Je focust hierbij op de sterktes en aanwezige groeikansen bij de 

kinderen en hun gezinnen zelf. 

 Je bent – naast een groepswerker – ook geïnteresseerd in het 

individueel werken met kinderen met een complexe problematiek. 

 Je bent fysiek in staat om met de doelgroep om te gaan. 

 Je werkt samen met teams van opvoeders en gezinsbegeleiders. 

 Je wordt gecoacht door een zorgverantwoordelijke.  

 Indien gewenst ligt een toewijzing aan een vaste zorggroep op termijn 

zeker binnen de mogelijkheden. 

Jouw profiel 

 

 Je hebt een orthopedagogisch bachelor diploma, jeugdcriminologie of bent gelijkwaardig 

door ervaring. 

 Ervaring en inzicht in de doelgroep waarmee je zal werken is een grote meerwaarde.  

 Je beschikt over een fysieke, mentale en verbale stevigheid om met de doelgroep om te 

gaan. 

 Je kan autonoom werken maar je kan ook vlot samenwerken. 

 Je leert snel, bent creatief en houdt van out of te box werken. 

 Je hebt een stevige ruggengraat, bent positief ingesteld en haalt voldoening uit kleine 

stapjes die kinderen zetten. 

 Je beschikt over een gezonde dosis geduld én creativiteit. 

 Je werkt graag in de  groep, met de kinderen, maar hebt ook administratieve 

vaardigheden en je kan ook praktisch de groep draaiende houden. 

 Je hebt een rijbewijs. 

 

 



 

Ons aanbod 

 

 Verloning volgens het barema van het VAPH 319.01, maximaal bachelor-niveau. 

 MFC De Hagewinde biedt zowel parttime als fulltime mogelijkheden; contract onbepaalde 

duur. 

 Je werkt in de Poststraat in Lokeren en geniet van een vlotte bereikbaarheid (er is gratis 

parking, je werkt niet ver van het station, je werk is makkelijk te bereiken per fiets).  

 Je woon-werkverkeer wordt terugbetaald. 

 Je wordt opgenomen in de warme, deskundige en dynamische sfeer die bij De Hagewinde 

heerst. 

 Je krijgt de kans om je expertise en ervaring in het werken met kinderen met een 

beperking verder uit te bouwen. 

 

Interesse om ons team te versterken? 

 

Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be. 

Vragen? Neem gerust contact op met Marleen Laureys – Pedagogisch directeur (09/337.89.00). 
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