
Aangeboden functie 

Functienaam: Regionaal Ondersteuner in de kinderopvang Regio West-Vlaanderen 

(Komma-VDKO voor Mentes vzw) 

100% (minder bespreekbaar) 

 

Functieomschrijving:  Je draagt bij aan de kwaliteit in de kinderopvangsector 

 Je coacht en begeleidt kinderbegeleiders, verantwoordelijken 

en/of teams in gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse 

opvang om de werking kwaliteitsvol en duurzaam uit te 

bouwen. 

 Je bent in staat een plan van aanpak op te stellen (al dan niet 

op basis van een inspectieverslag) samen met de organisator 

 Je werkt vraag gestuurd 

 Je kan de noden inschatten van de organisatie. 

 Je gaat aan de slag met concrete materialen en methodieken 

 Je organiseert en begeleidt lerende netwerken. 

 Je neemt actief deel aan uitwisselmomenten met andere 

ondersteuners binnen het Ondersteuningsnetwerk 

Kinderopvang MENTES. 

 Je neemt taken op in het team en bent verantwoordelijk voor 

de opvolging. 

 Je rapporteert aan de coördinator en/of stafmedewerker van de 

eigen ondersteuningsdienst. 

Profiel   Je hebt een duidelijke en eigentijdse visie over kinderopvang  

 Je hebt kennis van de regelgeving en werkinstrumenten (bv 

MeMoQ) in de kinderopvang of bent leergierig om je dit eigen 

te maken. 

 Je bent mee met de nieuwste inzichten op vlak van bepaalde 

thema’s zoals opvoeding, spel, … . 

 Je kan goed in team werken en neemt verantwoordelijkheid 

voor je taken 

 Je bent zelfstandig  

 Je bent creatief 

 Je kan werken volgens methodieken 

 Je hebt ervaring in het coachen en ondersteunen van groepen 

en begeleiders.  

 Je doet aan zelfreflectie  

 Je schrikt er niet voor terug om dagelijks op de baan te zijn en 

aan overleg in Vilvoorde, Brussel of Gent deel te nemen. 

 Je geeft graag vormingen of bent bereid hierin te groeien. 

 Je bent een kei in administratie en rapportage. 

 Je bent bereid af en toe avondwerk te doen (zelf in te plannen). 

 Je hebt zin om de organisatie mee verder uit te bouwen. 

 

Aanbod  Een erg afwisselende, flexibele en boeiende job  



 Je komt terecht in een gedreven en enthousiast team en krijgt 

de kans om je in te werken en te groeien naargelang je eigen 

interesses. 

 Verloning overeenkomstig baremastructuur PC329.01 en/of 

PC331 

 Startdatum september 2020 

 100% (minder bespreekbaar) 

 Deeltijds 4 maanden met kans op verlenging, deeltijds 

onbepaalde duur. 

 

 

Plaats tewerkstelling: West-Vlaanderen (voorlopig nadruk op Westhoek – Kust) 

 

Hoofdkantoor: 

Hendrik I lei 17  

1800 VILVOORDE  

Type contract: Vaste job 

Type job: Voltijds 

Arbeidscontract: Onbepaalde duur 

Eigen referentie: Regionaal Ondersteuner 

Tijdsregeling: Dagwerk – sporadisch avondwerk 

 

 

Gezocht profiel 

Werkervaring: Ervaring (minstens 2 jaar) 

Studies: » Bachelor Pedagogie van het jonge kind  

 Professionele of Academische bachelor in een sociale sector 

» Master Pedagogische wetenschappen of Psychologie 

Of gelijkwaardig. 

 

Algemene vereisten:  Je beschikt over een eigen wagen voor de verplaatsingen. 

 Je hebt een goede kennis van de courante MS-Office 

pakketten. 

 Je kan ook 's avonds en/of uitzonderlijk op zaterdag 

werken (zelf te bepalen) 

 Je beschikt over een uittreksel strafregister model 2 

 

Talen:  Nederlands - zeer goed  

  

Rijbewijzen:  B  

Sollicitatieprocedure 

Contactpersoon: Lobke Vanhee  

pto@vdkomma.be 



Sollicitatie-adres: VDKO 

Hendrik I lei 17  

1800 VILVOORDE  

Sollicitatie via: CV en Motivatiebrief naar pto@vdkomma.be met vermelding 

Regionaal Ondersteuner 

 

Data sollicitatie: Na voorselectie op basis van brief en cv: 

schriftelijke proef begin augustus 2020  

Bij een positief resultaat op schriftelijke proef: 

gesprek begin augustus 2020 

 

 

mailto:pto@vdkomma.be

