
Vacature begeleider in de Teerling, afdeling van vzw 
Nieuwland  (jobstudent) 

   
Dagcentrum de Teerling is een rechtstreeks toegankelijke afdeling van vzw Nieuwland 
(Bijzondere Jeugdzorg, Integrale Jeugdhulp) voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De Teerling 
biedt dagbegeleiding in groep aan, contextbegeleiding en individuele begeleiding. Dit betreft 
zowel vrijwillige hulpverlening, al of niet met betrokkenheid van een gemandateerde 
voorziening, als gedwongen hulpverlening.   
Jongeren komen tijdens weekdagen naar het dagcentrum na schooltijd tot 19u en van 10u 
tot 17u30 tijdens vakantiedagen.   
  

Functieomschrijving   
  
De Teerling is op zoek naar een enthousiaste begeleider die volgende taken op zich kan 
nemen:  

• Dagbegeleiding in groep van jongeren tussen 12 en 18 jaar tijdens naschoolse 
groepsmomenten, o.a.:  

o Organiseren en begeleiden van groepsactiviteiten, jongerenraad, 
sociale vaardigheidstraining, vorming, …  
o Studiebegeleiding  
o Vakantiewerking: activiteiten plannen en uitwerken, mee op kamp gaan 
tijdens de grote vakantie.   

• Je wordt betrokken in de contextbegeleiding, d.w.z.: verslaggeving, 
schoolcontacten, handelingsplan- en evolutiebesprekingen, gezinsmomenten in 
het dagcentrum mee uitwerken, …  
• Individuele begeleiding:   

o Individuele begeleidingsgesprekken  
o In samenwerking met het team een individueel hulpverleningstraject 
ontwikkelen en opvolgen  

  
 Competenties   
   

• Respectvolle, participatieve basishouding  
• Zin voor initiatief  
• Contactvaardig zijn  
• Creatief denken  
• Flexibiliteit  
• Stressbestendigheid  
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin  
• Samenwerken in team  
• Administratieve vaardigheden  

  
   
 
 
 



  Profielvereisten   
   

• Student zijn in een menswetenschappelijke richting.  
• Ervaring hebben met de doelgroep is een pluspunt  
• Bereidheid om te werken tussen 16 u – 19 u. ( woensdag vanaf 11 u) en  

tijdens vakantieperiodes tussen 10 u – 18 u. 
• Een recent blanco uittreksel uit het strafregister (model 2)  

  
   
  

Aanbod   
   
 

• Een veelzijdige en uitdagende job   
• Aantal te werken dagen te bespreken 
• Je komt terecht in een klein team van 6 begeleiders en 1 logistieke 

medewerker, begeleid door een teamcoördinator   
• Ruimte voor intervisie en coaching   
• Een loon volgens paritair comité 319.01, met overname relevante 

anciënniteit    
• Kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens de werkuren   
• Indiensttreding: zo snel mogelijk   

   
  

Solliciteren    
   
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV  via e-mail naar greet.desutter@nieuwland.be     
 

mailto:greet.desutter@nieuwland.be

