
Wervende vacature.  

Functie: Verantwoordelijke Pedagogie 

 

Wij zoeken  

een verantwoordelijke pedagogie, een voltijdse functie. 

 

 

Komma vzw 

is een organisatie actief in Vlaanderen sinds 1993. Zij organiseert 

twintig kinderopvanginitiatieven. Ze heeft drie 

ondersteuningsdiensten en een vormingsdienst, dit in samenwerking 

met zusterorganisatie VDKO vzw.  

Komma vzw bezit heel wat expertise, met de klemtoon op het 

pedagogische. 

Doel is een kwaliteitsvolle, excellente dienstverlening uit te bouwen. 

 

 

 Bij de Kommagroep willen wij mensen die: 

- creatief handelen 

- respectvol omgaan met elk kind 

- professioneel, open communiceren 

- betrokkenheid tonen 

- de gedrevenheid hebben tot verbetering, vernieuwing. 

 

 

Een hart voor kinderen? 

Je hebt aandacht voor elk kind en de ouders. 

Je weet hoe je de medewerkers kunt motiveren de visie goed uit te 

dragen en uit te voeren.  

Je kent de visie van Komma. 

Je kunt de noden van de kinderen inschatten en vertalen in het beleid 

voor diverse initiatieven, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 

 

Oog voor het geheel? 

Je kan werken met meetbare doelen en streefwaarden. Beheert de 

pedagogische kennis, en wetgeving/ regelgeving Kind en Gezin. 

Beheert informatie, evalueert, verbetert en volgt de pedagogische 

processen en werkingen op. Vanuit de werking schat je de noden in 

en vertaal je om in beleid. Je kan de gegevens analyseren, stemt je 

besluitvorming hierop af en bedenkt alternatieven, wanneer zaken mislopen. Je bent bereid de 

regels, de processen binnen Komma te volgen. Je werkt binnen het beschikbare budget. Je wil 

je steentje bijdragen om dingen te verbeteren. 

 



Samen werken? 

Er zijn kinderen, ouders, collega’s, leidinggevenden die allemaal 

samen werken aan het voornaamste doel van Komma: kinderen die 

zich in een veilig, stimulerend nest kunnen ontwikkelen. 

Je werkt graag samen, je kan correct communiceren en je wil werken 

in een open, professionele omgeving. Je bent in staat taken te 

delegeren. Je werkt nauw samen met de operationeel directeur/ gedelegeerd bestuurder en 

personeel en hebt vanuit de werking hierin een adviserende rol. 

 

Wij steunen je   

We doen dit vertrekkende van een sterke pedagogische visie met jaarlijkse 

opleiding rond het werken met kinderen. 

Een pedagogische ondersteuning door een centraal team. 

Individuele mogelijkheid om zich pedagogisch bij te scholen. 

Jaarlijkse pedagogische verbeteracties. 

Je kan binnen het team je eigen sterktes inzetten en je mindere kanten 

ontwikkelen.  

 

Je krijgt  

Een inlooptraject waarbij je alle facetten van het werk leert kennen.  

Ondersteuning in de eerste zes maanden zodat je vlot je taken kent en kan uitvoeren binnen 

een team.  

Een meter/peter die je zal begeleiden. 

 

Wat verwachten we van je? 

Je bent een teamspeler die verantwoordelijkheid neemt. 

Je rapporteert aan de operationeel directeur/ gedelegeerd 

bestuurder en werkt onder hun gezag. 

Je zet je in voor 100%. 

Je bent creatief. 

Je kan omgaan met ouders. 

Je kan een inschatting maken van de dagstructuur naar        

  Efficiëntie. 

  Je kan goed plannen en efficiënt uitvoeren. 

 

Wat bieden wij? 

Eigen kinderen kunnen genieten van gratis opvang in één van onze initiatieven.  

De verloning is volgens het barema 331, het barema van de kinderopvangsector. 

Maximale anciënniteit: 5 jaar. 

 

De plaats is vrij, je kan onmiddellijk beginnen. 

 

Heb je zin? Stuur je cv naar 
 

Martine Verschaeren, verantwoordelijke personeel 

sollicitaties@vdkomma.be 

04 73 36 42 81 

 


