
 

 

 

 

 

 

 

 

BANENAANBIEDING 

 

 

FEFA is op zoek naar een ½ time huiswerk school 

coördinator 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag te richten aan de heer Julien Cuxac, uiterlijk op 31 

augustus 2021: jcuxac@anderlecht.brussels / 0498588929 



 

Algemene opdracht van de functie 

In nauwe samenwerking met de leden van het team (in het bijzonder de psychosociaal verantwoordelijke en 
de maatschappelijk werker) en onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de vereniging, zal de 
persoon :  
- deelnemen aan de follow-up en ondersteuning van jongeren op school  
- de banden met de ouders aan te halen en hen te steunen bij de problemen die zij ondervinden  
- administratieve taken uit te voeren  

Belangrijkste taken 

• Verzamelen van rapportkaarten  

• Analyse van de rapportkaarten  

• Administratieve verwerking (agendabeheer, codering, rapportage, statistieken)  

• Contact met scholen  

• Coördinatie en facilitering van huiswerkschool en workshops in verband met onderwijs en 
opvoeding  

• Follow-up interviews met leerlingen en gezinnen  

• Psychosociale hulp voor jongeren en hun gezinnen    

• Informatie en heroriëntering  

• Oprichting van een oudergroep  

• Aanwezigheid tijdens sportactiviteiten  

• Follow-up van dossiers, opstellen van projecten, schrijven van verslagen  

• Contact en beheer van vrijwilligers 

• Beheer van onderwijsmateriaal 

Algemene en technische vaardigheden 

– Kennis van het institutionele en sociale landschap van Brussel (anderlecht indien mogelijk) 
– Belangstelling voor sociale thema's die verband houden met de stad, in het bijzonder in Brussel 

(jeugd, nieuwe migraties, samenleven, ...) 
– Schrijfvaardigheid 
– Computervaardigheden (Word en internet) 
– Interculturele communicatievaardigheden zijn een sterke troef 
– Creativiteit 
– Empowerment van jongeren en vrijwilligers 
– Organisatorische vaardigheden en strikte opvolging 

Interpersoonlijke vaardigheden en houding 

– Vermogen om zich aan te passen in een multiculturele omgeving 
– Vermogen om te communiceren met een sociaal kwetsbare bevolkingsgroep (vooral jongeren) 
– Vermogen om individuen en groepen rond een project te mobiliseren (persoonlijk en/of collectief) 
– Vermogen om zich te integreren in een multidisciplinair team en om zelfstandig te werken 
– Geest van initiatief 
– Communicatief en zeer sociaal 
– Verantwoordelijkheidsgevoel 
– Beschikbaar en flexibel 
– "verenigbaar" zijn met de door de vereniging uitgedragen waarden, passen in het team en het 

kader van de activiteiten 

Gewenst diploma 

Bachelordiploma (of gelijkwaardig) in socio-educatieve animatie, gespecialiseerd opvoeder 

Status 

Contract: contract voor bepaalde tijd van 10 maanden (hernieuwbaar of uitmondend in een vast contract) 
Omvang van de werkzaamheden: ½ ETP (19 uur/week) ten minste.        Gewenste start: in september 2021 
Elke hulp bij de aanwerving is een pluspunt (Phénix, Activa). Schaal volgens het paritair comité 329.02 


