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Administratieve zetel: 

vzw Hasp-O Centrum  

Abdij-Internaat Hasp-O Centrum secretariaat internaat: 011 70 50 16 

Diesterstraat 1 - 3800 Sint-Truiden scholen Hasp-O Centrum: 011 70 50 00 

 

Het Abdij-Internaat Hasp-O Centrum biedt een thuis op school. Het internaat telt 

ca. 80 jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot 19 jaar.  We zetten in op studie- 

en leerbegeleiding, een zinvol ontspanningsaanbod en hartelijke opvoeding.  De 

pijlers van onze internaatswerking zijn: het bieden van fysieke en emotionele 

veiligheid, het stimuleren van persoonlijke en sociale ontwikkeling, het overdragen 

van waarden en normen. 

 

Aanbod 

• Een 20/36 u. contract studiemeester-opvoeder internaat PC 225.  

• Vanaf 1-9-2021 tot en met 31-12-2021, evt. verlengbaar en uitbreidbaar. 

• Je bent als studiemeester-opvoeder internaat hoofdzakelijk actief in de groep 

jongens en meisjes in de leeftijd van 3de kleuterklas t.e.m. 3de leerjaar. 

 

Profiel 

• Je bent katholiek in levensvisie en levenshouding en staat achter het 
pedagogisch project van  het Abdij-Internaat Hasp-O Centrum. 

• Je beschikt over een onderwijsdiploma (kleuter-, basis- of secundair 
onderwijs), een diploma orthopedagogie van niveau bachelor/graduaat, of 

bent gelijkwaardig door ervaring. 

• Je bezit een blanco uittreksel uit het strafregister – model 2 (max. 2 maanden oud). 

• Je hebt een passie voor én ervaring in het omgaan met kinderen en jongeren 

in een opvoedkundige context. 

• Je bent discreet, tactvol en collegiaal. 

• Je bent een teamspeler en kan je inpassen in het  bestaande team. 

• Je hebt een sterk organisatievermogen, bent stressbestendig en hebt een 
flexibele instelling inzake avond- en nachtdiensten. 

• Je staat open voor feedback en kan kritisch reflecteren over je handelen als 
opvoeder. 
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Opdracht 

• Je begeleidt de internen bij de verschillende activiteiten die plaatsvinden na 
de schooluren (vieruurtje, studietijd, groepsactiviteit, avondeten, 
slapengaan,…).  

• Je werkt actief mee aan het creëren van een huiselijke sfeer en hebt aandacht 
voor de behoeften van elke jongere.  

• Je ziet erop toe dat de afspraken worden nageleefd (internaatreglement, de 
veiligheidsvoorschriften en de gedragsregels). 

• Je begeleidt de jongeren actief bij het studeren en ondersteunt hen bij hun 
evolutie inzake “leren leren”. 

• Je hebt belangstelling voor de eigen leefwereld en problematieken van de 

jongeren, en je biedt ondersteuning bij hun persoonlijkheidsontwikkeling. 

• Je communiceert positief en respectvol met de jongeren, je biedt hen nieuwe 

kansen en helpt hen om te leren uit hun fouten. 

• Je werkt mee aan het plannen en organiseren van activiteiten voor de 
internen (sportief, sociaal, cultureel, ...), en neemt er ook actief aan deel. 

• Je werkt teamgericht met de andere opvoeders samen om de organisatie van 
het internaat zo optimaal mogelijk  te laten verlopen. 

• Je engageert je om nascholing te volgen en werkt met het internaatteam 
samen aan kwaliteitsverbetering. 

• Je communiceert op een zorgvuldige manier met interne en externe partners 

van het internaat. 

 

Interesse? 

• Meer informatie? 

Je kan meer concrete informatie over de functie en het takenpakket bekomen 
bij de internaatsdirectie op het nummer 011 70 50 16. 

• Hoe solliciteren? 

De schriftelijk gemotiveerde sollicitaties met curriculum vitae (inclusief foto) 
dienen uiterlijk op 8 juli 2021 via het aanmeldformulier van spontane 

sollicitatie (http://www.abdij-internaat.be/CONTACT.php) toe te komen. 

Kandidaten die op basis van hun curriculum vitae en motivatie weerhouden 
worden, zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. 

http://www.abdij-internaat.be/CONTACT.php

