
Begeleider buitenschoolse opvang - vervanging zwangerschap 

PAIDEIA - IBO KAKELBONT in SINT-ANDRIES 

Functieomschrijving 

IBO Kakelbont verzorgt buitenschoolse opvang op zes verschillende locaties in Sint- 
Andries en Sint-Michiels. Als begeleider sta je in voor de opvang van kinderen uit het 
basisonderwijs (2,5j-12j) voor en na schooltijd en in de vakantieperioden. 

Je begeleidt een leuk en gevarieerd aanbod van activiteiten op maat van de 
kinderen. 

Je begeleidt eetmomenten en staat in voor de verzorging van kinderen. 

Je zorgt er mee voor dat de locatie netjes en verzorgd blijft. 

Je onthaalt ouders op een warme manier zodat ze hun kind met een gerust hart aan 
onze opvang kunnen toevertrouwen. 

Je werkt nauw samen met je collega's en zorgt samen voor een leuke, huiselijke 
sfeer in de opvang. 

Profiel 

 Je hebt een uittreksel uit het strafregister (model 2). 
 Je hebt een attest medische geschiktheid via de huisarts. 
 Ofwel ben je in het bezit van het certificaat 'begeleid(st)er buitenschoolse 

opvang'. 
 Ofwel heb je een diploma of je volgt een opleiding 3e graad BSO-kinderzorg, 

4e graad BSO-verpleegkunde of 3e graad TSO-sociaal technische 
wetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking, 
internaatswerking, gezondheids- en welzijnswetenschappen en 
gelijkgestelden. Ook mensen met een lerarenopleiding (niveau bachelor) 
komen in aanmerking. 

Jobgerelateerde competenties 

 Het gedrag en de evolutie van het kind observeren 
De ouders, familie en leerkrachten informeren 

 Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst 
 Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding 
 Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's 
 Opvolggegevens van de betrokkene registreren 

Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en 
verzorgend personeel 



 Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven 
 Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...) 
 De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden 
 Het kind wassen en verzorgen 
 Spelactiviteiten organiseren 

Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten 
 Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen 
 Werken volgens sociale en ethische normen 

Aanbod 

 Je krijgt een contract vervanging tot terugkomst van titularis, 23u/week. 
 Je wordt tewerkgesteld in één of meerdere van onze locaties te Sint-Andries 

en Sint-Michiels. 
 Je komt terecht in een tof team. Je collega's zorgen voor een warm onthaal in 

de werking. 
 Je krijgt de kans om regelmatig vorming te volgen. 
 Je wordt betaald volgens de hoge barema's binnen PC331 en krijgt 20% 

toeslag bij onderbroken diensten. 
 Geen weekendwerk. 

Plaats tewerkstelling 

PAIDEIA - IBO KAKELBONT 
p/a Koude-Keukenstraat 8 bus b 8200 SINT-ANDRIES 
 
Vereiste studies 

 Professioneel (gerichte) bachelor (PBA) 
 TSO 3de graad: Studiegebied Personenzorg 
 BSO 3de of 4de graad: Studiegebied Personenzorg 

Werkervaring 

 Beperkte ervaring ( < 2 jaar ) 

Attesten 

 Attest begeleider buitenschoolse kinderopvang 

Talenkennis 

 Nederlands (goed) 



Contract 

 Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) 
 Contract van bepaalde duur - van 06/10/2020 tot 30/06/2021 
 Deeltijds - 23 uren per week, te presteren in 5 dagen 
 Dagwerk 
 Onderbroken dienst (service coupé) 

Plaats tewerkstelling 

 p/a Koude-Keukenstraat 8 bus b 8200 SINT-ANDRIES 

 

 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: jan.vansteelandt@ibokakelbont.net 
 

https://werkgevers.vdab.be/login?url=%2Fembed%2Fvindeenjob%2Fvacatures%2F60710360%3Fpreview%3Dtrue
https://werkgevers.vdab.be/login?url=%2Fembed%2Fvindeenjob%2Fvacatures%2F60710360%3Fpreview%3Dtrue
mailto:jan.vansteelandt@ibokakelbont.net

