
 
 

Leefgroepbegeleider 
Vervangcontract – jobtime 50% 

 
Het Centrum voor kinderpsychiatrie is een associatie tussen het  Medisch Centrum St. Jozef Bilzen, 
het Jessa Ziekenhuis Hasselt en het AZ Vesalius Tongeren en biedt een dagkliniek met 20 plaatsen 
voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar met psychische problemen of 
ontwikkelingsmoeilijkheden.  Locatie: Jessa Ziekenhuis vzw, Campus Virga Jesse, Stadsomvaart 11, 
Hasselt  
 

Functieomschrijving 
De  leefgroepbegeleider creëert een veilig, voorspelbaar en ontwikkelingsbevorderend leef- en 
behandelklimaat in de leefgroep voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Hij/zij stimuleert en ondersteunt 
de jongeren om te werken aan hun problemen die leidden tot opname.  De leefgroepbegeleider 
benadert de problematiek van de jongere  vanuit specifiek orthopedagogisch én kinderpsychiatrisch 
standpunt op vlak van planning en uitvoering van de zorg. De leefgroepbegeleider werkt hierin nauw 
samen met de jongere,  de andere teamleden en de ouders aan de hand van een interdisciplinair 
uitgewerkt individueel behandelplan 
 

Je opdracht bestaat uit:  

 Actief op zoek gaan naar aangrijpingspunten om aansluiting te vinden bij het jongere en een 
vertrouwensrelatie uit te bouwen 

 Creëren en bewaken van een ondersteunend, stimulerend en structurerend opvoedkundig 
leefklimaat dat groeibevorderend is voor alle jongeren in de groep    

 Aanbieden van specifieke leersituaties waarin het de jongere belangrijke vaardigheden kan 
aanleren      

 Actief betrekken van de jongeren bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hun 
individueel behandelplan 

 Ruimte geven voor inspraak van de jongeren omtrent de leefgroepwerking en 
therapieprogramma  

 Gericht observeren, interpreteren, rapporteren en begeleiden van kinderen in het kader van 
de diagnostische-, advies- en / of behandelingsvraag  

 Oplossingsgericht werken:  
o Inzicht verwerven in de noden van de kinderen /jongeren  
o Bijdrage leveren aan het definiëren en analyseren van probleemsituaties  
o Bijdrage leveren aan het ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën 

en het op zoek gaan naar de nodige hulpmiddelen om ondersteuning op maat te 
bieden  



 Aanbieden van groeps- en individuele activiteiten, en groeps- en individuele ondersteunende 
gesprekken  

 Ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met ouders en hen actief betrekken in de 
behandeling van hun kind 

 Orthopedagogische tools aanreiken aan ouders ter bevordering van de ouder-kind relatie.   
 Interdisciplinair samenwerken om kwaliteitsvolle zorg te garanderen 
 Binnen het eigen werkdomein bijscholen om de evoluties van nieuwe toepassingen te 

kunnen opvolgen en implementeren 
 
 

Uw profiel 

 Je beschikt bij voorkeur over een diploma van bachelor orthopedagogie of een ander 
menswetenschappelijk diploma 

 Je hebt interesse en engagement voor geestelijke gezondheidszorg. Ervaring in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie versterkt jouw kandidatuur 

 Je bent respectvol en positief in de omgang met jongeren, hun ouders en hun moeilijkheden 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk  

 Je kan taken zelfstandig, nauwkeurig en snel afwerken 

 Je bent een teamspeler 

 Je hebt een actieve,  flexibele en transparante houding  
 

Wij bieden 

 Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

 Een vervangcontract met jobtime 50% 

 Indiensttreding: zo snel als mogelijk 
 

Bijkomende inlichtingen? 
Voor meer informatie: contacteer Jona Sourbron, diensthoofd, op het nummer 011 33 86 71. 
 

Interesse? 
Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen uiterlijk op 18 december ter attentie van de HR 
Dienst op het e-mailadres sollicitatie@mc-st-jozef.be.  
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