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Vacature voor een Pedagogisch verantwoordelijke in de Bijzondere 

Jeugdbijstand (PC 319.01)  M/V/X voor de “entiteit niet rechtstreeks 

toegankelijk Jeugdhulp”. 

 
Organisatie 
Vzw  aPart richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare 
situatie en het netwerk. 
We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en 
begeleiding op maat. 
We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid 
met zichzelf en de samenleving. 
We zijn een sociaal ondersteunende organisatie op het kruispunt van onderwijs, 
jeugdhulp, vrije tijd, zorg en werk. 
 
De “entiteit rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp” heeft een vacature met een 
jobtime van 30,4u voor de functie van Pedagogisch verantwoordelijke in De Kerhoek. 
 

 Je coacht en ondersteunt de begeleiders in hun individuele lopende 
cliënttrajecten. 

 Je werkt mee aan de uitbouw van de entiteit en denkt mee rond de uitbouw 
van de organisatie.  

 Je neemt deel aan het pedagogisch overleg van vzw aPart.   

 Je hebt een belangrijke brugfunctie tussen de Pedagogisch directeur en de 
medewerkers.  Daarbij hou je rekening met de kwaliteitseisen en de 
uitgangspunten van de organisatie. 

 Je luistert actief bij crisissen en loopt mee in een traject bij crisis 

 Je organiseert het cliëntoverleg 

 Je werkt nieuwe medewerkers in  

 Je activeert en ondersteunt medewerkers 

 Je wordt mee ingeschakeld in het systeem van co-begeleider 

 Je bouwt mee aan de expertise in het team 



 Je neemt deel aan intern en extern overleg, in samenspraak met de 
teamverantwoordelijke, aanbod afstemmen op vraag van de integrale 
jeugdzorg en aanbod afstemmen binnen aPart     

 Je bouwt mee aan het pedagogisch beleid binnen het team en stelt deze ook in 
vraag, in overleg met je collega teamverantwoordelijke, binnen de visie van vzw 
aPart en gemaakte inhoudelijke beleidskeuzes 

 Je bent verantwoordelijk voor het VTO beleid  (inzet, noden, plan, nieuwe 
methodieken) 

 Je bewaakt de kwaliteit: controleren budgetplannen, verslaggeving, registraties, 
procedures 

 Je denkt binnen vzw aPart mee over visie en de vertaling ervan naar de praktijk 
van de entiteit. 
 

 
 
 Tijdsregeling : 

 Contract onbepaalde duur, jobtime 30,4/38u  

 Vast uurrooster 

 Weekend- en avondwerk in een permanentiesysteem 
 
 

 
Profielvereisten : 

 Je hebt ervaring met de doelgroep 

 Je kan flexibel werken  

 Je bent in bezit van een professionele bachelor menswetenschappelijk of 
Pedagogisch richting, minimum 3 jaar ervaring 

 Je kan eigen verantwoordelijkheid dragen, je bent in staat zelfstandig 
beslissingen te nemen 

 Je beschikt over communicatieve vaardigheden 

 Je bent een oplossingsgerichte motivator 

 Je kan werken onder tijdsdruk 

 Je kan medewerkers coachen en enthousiasmeren 

 Je bent goed in samenwerken zowel intern als extern 

 Je bent in bezit van een rijbewijs B en auto 
 
 

 
 

Aanbod : 

 Verloning volgens functie in paritair comité 319.01 met barema B1a met 
premievergoedingen 

 Boeiende werksfeer 

 Inwerking en ondersteuning 

 Relevante ervaring wordt meegenomen 
 
 
 
Plaats Tewerkstelling :   



De Kerhoek, Kerhoek 31 te Lievegem 
 
 
Solliciteren :  
Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Roland Lambert bereikbaar op het nr 
0498916575. 
Gelieve te solliciteren voor 11 december 2020 via mail naar Ann Reed. 
Personeelsdirecteur  ann.reed@vzwapart.be. 
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