
Wervende vacature.  
Functie: Lokaal Verantwoordelijke Pedagogie Regio Antwerpen  
 

Wij zoeken  
 
 
 
  
Een lokaal verantwoordelijke pedagogie in regio, Antwerpen.  
38 uren, vervangingscontract met optie vast. 

 
Wie zijn wij?  

 Vzw Komma organiseert kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in 
initiatieven buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. 

 Vzw Komma biedt ook vorming, ondersteuning en advies aan andere 
organisatoren. 

 Vzw Komma heeft 150 medewerkers die verspreid zijn over meerdere locaties 
in gans Vlaanderen. 

 Vzw Komma heeft als doel om kwaliteitsvolle kinderopvang uit te bouwen, met 
grote aandacht voor het pedagogische aspect. 

 Vzw Komma stelt de kinderen centraal omdat zij het beste verdienen.  
 

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. 
 
Als lokaal verantwoordelijke pedagogie beheer je het pedagogisch beleid op lokaal niveau, dit voor al 
onze initiatieven buitenschoolse opvang in regio Antwerpen. 
 
Je werkt nauw samen met de algemeen lokaal verantwoordelijke en de lokaal verantwoordelijke 
personeel. Je regelt de pedagogische werking zo dat de mensen en de middelen zo efficiënt mogelijk 
ingezet worden.  

Je bent verantwoordelijke voor: 
 Pedagogische ondersteuning en leiding geven aan de teams 

 Observeren, opvolgen, verbeteren en evalueren van de pedagogische 

werking (activiteiten, themawerking, hoekenwerking, spelaanbod, 

inkleding, structuur, kind observaties, ect.) 

 Coördineren en opvolging algemene werking 

 Begeleiden van stagiaires 

 Leiden van werkvergaderingen 

 Oudergesprekken voeren 

 Opvolging van kinderen met specifieke noden 

 Coachen van de teams (individuele sturing, interne communicatie, 

ect.) 

 Sociale media opvolgen 

 Vormingsnoden opvolgen 

 Risicoanalyses opvolgen 



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. 

 
Wij steunen je  

  Ondersteuning door een centraal team. 

 Individuele mogelijkheid om zich bij te scholen. 

 Jaarlijkse verbeteracties. 

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

 Er zijn kinderen, ouders, collega’s en leidinggevenden die allemaal samen 
werken aan het voornaamste doel van Komma: kinderen die zich in een veilig, stimulerend nest 
kunnen 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 hebt een hart voor kinderen. 

 Je kent de visie van Komma. 

 Je bent bereid de regels, de processen binnen Komma te volgen. 

 Je hebt oog voor het geheel en wil je steentje bijdragen om 
dingen te verbeteren. 

 Je werkt graag samen, je kan correct communiceren en je wil 
werken in een open, professionele omgeving. 

 Je hebt kennis van de wettelijke richtlijnen en decreten 
Kinderopvang. 

 Je kan goed plannen en efficiënt uitvoeren. 

Welk profiel zoeken wij? 
Werkervaring: Beperkte ervaring ( < 2 jaar ) 

 
Studies: 

• Professioneel (gerichte) bachelor (PBA) 
• Academisch (gerichte) bachelor (ABA) 

Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in ervaring ook in aanmerking: 
nee 
 
Talen: 
Nederlands – zeer goed 
Frans – goed 
Engels – goed  



Algemene vereisten:  

• Jij bent in het bezit van een uittreksel uit het strafregister (model 2). 
• Jij bent betrokken. 
• Jij bent zeer sociaal en communicatief. Jij bent gemotiveerd, kritisch en leert graag bij. 
• Jij bent verantwoordelijk en houdt van orde en netheid. 

• Jij bent creatief en inventief. 
• Jij gaat respectvol om met andere culturen. 
• Jij hebt kennis van pedagogie. 
• Jij hebt coachingvermogen. 
• Jij hebt ondersteunend én leidinggevend vermogen. 

 

Wat bieden wij? 
 Je komt terecht in een super gedreven team waar je je eigen competenties ten volle kan ontplooien. 

Bij de start krijg je een uitgebreide inwerking in je functie. 

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

 De verloning is volgens het barema 331, het barema van de kinderopvangsector. 
 Je wordt betaald volgens de geldende barema's van Kind en Gezin 

 Komma vzw is een dynamische werkgever waar er zich altijd nieuwe opportuniteiten kunnen 
voordoen.  

 
Plaats tewerkstelling: 
Regio Antwerpen: Deurne, Ekeren, Merksem, Hoboken, Berchem 
  
De plaats is vrij, je kan onmiddellijk beginnen.  
 

Heb je zin? Stuur je cv en motivatiebrief naar 
 

Komma vzw Personeelsdienst 
sollicitaties@komma.be 
 
Eigen referentie: Pedagogie Antwerpen 
 

mailto:sollicitaties@komma.be

