
	   Vacature	  agogisch	  begeleider	  Brussel	  

ZÎTa Inloop Dansaert, het inloopteam van Kind en Preventie in Brussel biedt laagdrempelige en 
integrale opvoedingsondersteuning aan (toekomstige) gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar die 
in maatschappelijk moeilijke omstandigheden leven.  
 
Het inloopteam werkt binnen de preventieve gezinsondersteuning en is partner in het Huis van het 
Kind Brussel. Het werkingsgebied van het Inloopteam omvat Brussel Centrum en de aangrenzende 
gemeenten. 
 
Onze opdracht realiseren wij concreet in volgend aanbod: 
Onthaal: waar ouders met allerlei vragen terecht kunnen en hun verhaal kunnen doen. 
Groepswerk: procesmatig en ervaringsgericht  werken in groep met ouders of ouders en kinderen 
rond thema’s die ze belangrijk vinden. 
Ontmoeting: uitstappen, feestjes, snoezelen 
 
Om ons team te versterken zoeken we een gedreven agogisch begeleider 28u. 
 
Locatie: A. Dansaertstraat 94-96 - 1000 Brussel 
 
 
Kernopdrachten: 
 
Als agogisch begeleider zal je instaan voor het verzorgen van de opvoedingsondersteunende functie 
in het inloopteam:  

-   Verzorgen van een laagdrempelig onthaal:  gezinnen ondersteunen op verschillende 
levensdomeinen 

-   Het begeleiden van thematisch en procesgericht groepswerk en het verzorgen van 
ontmoetingsmomenten 

-   Individuele ondersteuning van gezinnen 
-   Contacten onderhouden en samenwerken met lokale organisaties. 
 

De agogisch begeleider staat ook in voor de registratie en verslaggeving van acties, werkt mee aan 
toeleiding en bekendmaking van de werking, participeert aan de inhoudelijke werking van het 
inloopteam en neemt actief deel aan intern en extern overleg. 
 
Profiel: 
 

1.)   Opleiding: Bachelor opleiding sociaal-cultureel werk of een andere menswetenschappelijke 
richting, of gelijkwaardig door ervaring. 

 
2.)   Ervaring:  ervaring in het werken met groepen, in procesmatig werken is noodzakelijk. 

Ervaring in het werken met kansarmoede en opvoedingsondersteuning strekt tot aanbeveling 
 

3.)    Begeleidershouding:  
-   Je hebt een empowerende houding:  

o   geloven in de kracht van mensen 
o   openstaan voor andere referentiekaders 
o   respectvol zijn t.a.v. ieders eigenheid  
o   openstaan voor dialoog 
o   een professionele relatie aangaan vanuit gelijkwaardigheid 

-   Je hebt een warme en zorgzame houding t.a.v. de gezinnen  
-   je hebt een maatschappijkritische bril en zoekt naar kanalen waar je kan signaleren 



-   je bent discreet  
-   Je kan autonoom functioneren en je kan samenwerken 
-   Je kan reflecteren over je eigen functioneren en dat van het team 
-   Ja kan open communiceren 
-   Je beschouwt diversiteit als een meerwaarde 
-   Je bent creatief 

 
4.)     kennis en vaardigheden:  

-   interesse hebben voor en zich kunnen inleven in de Brusselse context 
-   inzicht hebben in de armoedeproblematiek en structurele uitsluiting 
-   kennis hebben van de sociale kaart 
-   pedagogische en agogische kaders kennen 
-   inzicht hebben in elementen van groepsfunctioneren 
-   actieve kennis hebben van Frans en Engels 
-   sociaal en communicatief vaardig zijn 
-   werkvormen voor ondersteuning/begeleiding/vorming kunnen hanteren, individueel en 

in groep 
-   kunnen omgaan met en afstemmen op mensen van verschillende sociale klassen en 

culturen 
-   methodisch onderbouwd kunnen werken  

 
 
Wij bieden een deeltijds contract (28u.) aan van onbepaalde duur, niveau bachelor. 

 
Solliciteren: 

 
Kandidaturen (CV + motivatiebrief) worden ten laatste verwacht op 25 maart 2016 via mail naar 
sollicitaties.brussel@kindenpreventie.be. De proeven/gesprekken vinden plaats op maandag 11 april 
en maandag 18 april 2016. 
 
 
Indiensttreding: zo snel mogelijk 
 
 
Meer informatie over de werking en de functie bij Lieve De Wulf, 02/507 97 91 – 0474/86 11 61 


