
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het orthopedagogisch centrum Huize Terloo gelegen te Bellingen begeleidt een 60-tal jongeren tussen 3 en 21 
jaar en hun context. Hierbij bieden we de functies verblijf ,dagopvang, dagbesteding en mobiele begeleiding 
aan.  
 
MFC Huize Terloo realiseert voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen een hedendaagse, veelzijdige en 
laagdrempelige hulp waarbij geloof in eigen kunnen wordt versterkt in samenwerking met het gezin en het 
brede netwerk. 
 
We zoeken een enthousiaste Opvoeder 30,4u (M/V) die samen met ons wil  meehelpen om de basisprincipes 
van de Circle of Courage te realiseren: 
 

- Elk kind kan pas groeien als het ergens bij hoort 

- Elk kind wil ruimte om eigenheid op te bouwen 

- Elk kind groeit vanuit het besef iets te kunnen 

- Elk kind heeft nood aan anderen te kunnen helpen, zich in te zetten voor anderen 

Het is de taak van de opvoeder weekendwerking om vanuit een professionele relatie de jongere te begeleiden 
in zijn ontwikkeling als totale persoon met het oog op het bevorderen van het welzijn door middel van :  
 

 een pedagogische professionele relatie  

 de ontwikkeling van een goed zorgklimaat  

 een goede samenwerking met de andere teamleden en andere disciplines  

 een cliëntgerichte begeleiding  

 een goede samenwerking met het relationeel netwerk van de bewoner  
 
 

Situering van de functie  

 
 Je bent als opvoeder verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de jongeren in 1 van de 

leefgroepen van Huize Terloo.  

 Je wordt verwacht je in te werken in  het model ‘ Circle of Courage ‘ dat als basis van de werking in 
Huize Terloo wordt gebruikt.  

 Binnen je opdracht hou je rekening met de eigenheid van de bewoner en tracht je de doelstellingen te 
verwezenlijken zoals uiteengezet in het individueel handelingsplan.  

 Je werkt mee aan de opstelling van en de uitvoering van het groepshandelingsplan en het individueel 
handelingsplan.  

 Je staat in voor de praktische organisatie van de werking en voor het aanbieden van een aangename, 
veilige en verzorgde omgeving.  

 Je verzorgt mee de vrijetijdsactiviteiten binnen de werking.  

 Je biedt samen met de ouders en in samenwerking met andere hulpverleners zorg op maat aan de 
jongeren.   

 Je zorgt voor een vlotte overdracht van informatie en doet neerslag van je observaties in het dagboek 
en het dossier van de jongere.  



 
 
Gezocht profiel  
 

 Je beschikt bij voorkeur over een diploma hoger onderwijs bachelor in de orthopedagogie  

 Je hebt voldoende affiniteit met de doelgroep  

 Je kan goed, collegiaal en in een interdisciplinair team samenwerken  

 Je communiceert steeds open en correct, zowel mondeling als schriftelijk.  

 Je bent actief, creatief en flexibel 

 Je relativeert en bent stressbestendig  

 Je beschikt over een zelfkritische houding en bent bereid te reflecteren in functie van de algemene 
competenties Huize Terloo : zelfstandig werken, samenwerken, inlevingsvermogen, klantgerichtheid, 
inzet, ordelijk werken, loyaal zijn en integriteit.  

 Je werkt in overeenstemming met de waarden en visie van Huize Terloo. Wij vragen dat elke 
werknemer respect heeft voor de katholieke overtuiging van de voorziening, haar medewerkers, de 
bewoners met een beperking en hun familieleden. Kandidaten dienen de Missie van de Broeders van 
Liefde te onderschrijven. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B  

 Uren worden vooral ingezet op zaterdag en zondag, een deel van de uren is na overleg nog in de week 
in te vullen.  

 
 
Ons aanbod  
 
Deeltijds contract bepaalde duur ( eind juni 2020 ) mogelijks met verlenging   
 
Zeer mensgerichte organisatie in een aangename werkomgeving. 
  
Tussenkomst woon-werkverkeer, fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden, … 
 
Extra verloning voor weekend en avondprestaties 
  
Datum indiensttreding:  onmiddellijk  
 
Plaats van tewerkstelling : Bellingen (Pepingen)  
 
 
 
Hoe solliciteren?  
 
Heb je interesse, stuur dan een motivatiebrief met C.V  voor 21 februari naar ann.vandevelde@fracarita.org   

mailto:ann.vandevelde@fracarita.org

