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Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) de Hummeltjes is op zoek 

naar een trainer/begeleider om haar STOP4-7 team in Hasselt te versterken. 
 

STOP 4-7 is een trainingsprogramma voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met gedragsproblemen thuis 
en/of op school. Tijdens het programma werken we niet alleen met het kind, we gaan ook aan de slag 

met de ouders en de school.  

Voor meer informatie over het STOP 4-7 programma en CKG de Hummeltjes kan je terecht op de 
websites www.stop4-7.be en www.hummeltjes.be/#opvoedingshulp  

 
Als klasleerkracht in de kindtraining van het STOP4-7 klasje, leer je de kinderen nieuwe sociale 

vaardigheden aan.  

Je traint, samen met de andere begeleiders van het STOP4-7 team, de kinderen op een 
positieve manier in gedrag.  

Daarnaast begeleid je individueel de gezinnen aan huis en de leerkrachten op school, waarbij je 
samen op zoek gaat naar een aanpak die werkt. 

 
Je bent minimum in het bezit van een diploma bachelor/A1 in een pedagogische of onderwijskundige 

studierichting. 

 
Relevante ervaring (STOP4-7 methodiek, onderwijs, gezins- of schoolbegeleiding) strekt tot 

aanbeveling.  
 

Je bent vertrouwd met/geïnteresseerd in het gedragstherapeutisch en oplossingsgericht kader. 

 
Je bent een enthousiaste, stressbestendige, creatieve en flexibele persoon.  

Je kan op een positieve manier omgaan met kinderen, ouders en leerkrachten. Je kan structuur en 
duidelijkheid bieden aan kinderen.  

Je bent een teamplayer, die kan omgaan met feedback en intens kan samenwerken. Daarnaast kan je 
ook voldoende zelfstandig werken.  

 

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  
 

Wij bieden  
een 50% (19u) contract, met mogelijkheid tot een vaste betrekking, met snelle ingang 

(februari) 

een loon volgens barema B1C 
een uitdagende en gevarieerde job in een ondersteunend team en binnen een kwalitatieve en leerrijke 

organisatie  
 

 

Mail je CV en gemotiveerde sollicitatiebrief vóór 11 januari 2018 
naar an.weglewski.ckg@hummeltjes.be  

Op 18 januari 2018 worden sollicitatiegesprekken ingepland.  
 

Meer info over de vacature: 
contacteer coördinator An Weglewski op 011/27 94 00 of via an.weglewski.ckg@hummeltjes.be  
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