
Jobstudent kinderbegeleider ter ondersteuning 
van inclusieve kinderopvang (augustus 2022) 
Dienst Kinderopvang Stad Gent organiseert deze zomer in 45 locaties buitenschoolse 
opvang. Onze groepen bestaan voornamelijk uit kleuters en kinderen t.e.m. het 
tweede leerjaar. Enkele locaties vangen ook kinderen op tot 12 jaar tijdens deze 
vakantie-opvang. Samen met onze vaste medewerkers word je ingezet in een locatie 
van de Buitenschoolse Opvang. Er staan dus steeds ervaren begeleiders aan je zijde.  

We zoeken voor de maand augustus nog enkele enthousiaste studenten om mee onze 
inclusieve werking te ondersteunen. In verschillende opvanglocaties nemen kinderen 
met specifieke ondersteuningsbehoeftes deel aan onze vakantie-opvang. We vinden 
het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om deel te nemen aan het groepsgebeuren. 
We kiezen niet voor één-op-één begeleiding, maar jouw inzet betekent wel een 
ondersteuning voor het team en de ganse groepswerking om deze inclusiegedachte 
waar te maken: 

- Je neemt deel aan de groepsactiviteiten gedurende de hele dag (onthaal-, speel-, verzorgings-, eet- en rustmoment) 
- Je ondersteunt kinderen op maat zodat ze maximaal kunnen mee participeren aan de groepsopvang.  
- Je hebt oog voor de individuele noden van elk kind 
- Je verbindt kinderen met elkaar 
- Je speelt mee met de kinderen.  

Zo zorg je ervoor dat elk kind de kans krijgt om een leuke tijd te beleven.  

Je krijgt een voltijds studentencontract in de maand augustus 2022 van minstens 2 aaneensluitende weken. De openingsuren van 
de locaties liggen tussen 7u00 en 18u15. Bij de toewijzing van locatie houden we in de mate van het mogelijke rekening met een 
locatie zo dicht mogelijk bij je woonplaats of kot.  
Meer info over verloning ed: zie website voor jobstudenten van Stad Gent  

 

Voorwaarden & meerwaarde/aanbevelingen 

Voor de algemene voorwaarden Stad Gent (o.a. je bent minstens 18 jaar) en de bijkomende voorwaarden Dienst Kinderopvang: 
zie  website voor jobstudenten van Stad Gent 

Voor deze studentenjob zijn volgende zaken een meerwaarde: 
- Een opleiding volgen in één van volgende richtingen: bachelor orthopedagogie, sociaal werk, lerarenopleiding, pedagogie 

van het jonge kind, pedagogische wetenschappen, psychologie.  
- Ervaring hebben in het jeugdwerk, in het bijzonder bij kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte. 
- Werkveld-ervaring (bijv. stage) hebben bij kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften  

 

Hoe dien je je kandidatuur in? En hoe verloopt de selectie? 

- Tot uiterlijk 6 juli: stuur een mail naar wibrich.bruyninckx@stad.gent met je sollicitatiebrief, CV en vul volgende infofiche 
in: Kandidatuur Jobstudent ter ondersteuning inclusieve KO  

- Op 12 juli organiseren we een info- en vormingsmoment over de inclusieve visie van Dienst Kinderopvang (2tal uur). 
Diezelfde dag voeren we met de aanwezigen een selectiegesprek. We nodigen hiervoor tot max. 20 studenten uit (met 
het best passend profiel op basis van de kandidatuur).  

- Uiterlijk 15 juli verneem je per mail of je geselecteerd bent.  

Geselecteerd? Proficiat!  

- Vooraleer je effectief kan starten, volbreng je de nodige formaliteiten (inschrijvingsbewijs van je school, Attest van 
Student@work, een recent bewijs van goed gedrag en zeden, een medische vragenlijst van Mensura invullen) – meer 
info hierover volgt nog. 

- Je verneemt zo snel als mogelijk aan welke locatie je wordt toegewezen. Je kent minstens 1 week op voorhand je 
concrete werkuren.  

https://jobs.gent.be/studentenjobs
https://jobs.gent.be/aan-welke-voorwaarden-moet-je-voldoen
mailto:wibrich.bruyninckx@stad.gent
https://forms.gle/WoN6k9i36EneBGgq8

