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Pedagogisch medewerker kinderopvang 
 

Kortrijk als werkgever 
 

Kortrijk is een organisatie van 1800 medewerkers die zich elke dag inzet voor een zeer gevarieerde 
dienstverlening. Dat aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, 

burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, 

huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, 
economie, wegenwerken, woonzorgcentra, ... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn 

groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen 
en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk. 

Visie 
• Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzijsnelle en slimme dienstverlening. 

• Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. 

• Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van 
medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

Waarden 
• Divers - In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

• Ondernemend - Kortrijk heeft ambitie. 

• Open - Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

• Samen - Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 

Meer informatie over Kortrijk als werkgever en over onze visie en waarden vind je op www.kortrijk.be 
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Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Pedagogisch medewerker kinderopvang 

Cluster:  Zorg 

Team:   Kinderopvang 

Loonschaal:  B1-3 

Rapporteert aan: Teamverantwoordelijke Kinderopvang en Wonen met Zorg 

 

Doel van de functie 
 
Je staat in voor de implementatie en uitvoering van een pedagogische visie voor de dienst kinderopvang. 

Je ondersteunt de kinderbegeleiders, verantwoordelijken en ouders met vragen over individuele 
ontwikkelings- of opvoedingsproblemen. Je houdt de ontwikkelingen van de kinderen goed in de gaten 

en als er problemen zijn, overleg je met je collega’s, ouders en/of teamverantwoordelijken. Daarnaast 
zorg je voor het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving binnen de kinderopvang. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en uitwerking van een pedagogische visie bin-

nen de kinderopvang  

o Je schrijft de pedagogische visie- en beleidsplan uit in een helder beleid 

o Je omschrijft de visie in het kwaliteitshandboek en houdt deze up to date 

o Je zet de principes om in de praktijk 

o Je bewaakt de uitvoering van het beleid  

o Je evalueert de pedagogische visie  en ondernomen acties en stuurt bij waar nodig 

 

• Je volgt de ontwikkeling van kinderen op en springt bij waar nodig 

o Je observeert de ontwikkeling van de kinderen  

o Je hebt oog voor ontwikkelings-, taalachterstand of opvoedingsproblemen en neemt 

initiatief om tot een gedragen oplossing te komen 

o Je stimuleert de ontwikkeling en bevordert een stimulerende pedagogische omgeving 

voor kinderen en ouders 

o Je begeleidt de kinderen bij dagelijkse activiteiten op basis van een pedagogisch be-

leidsplan 

o Je toetst af of een interventie werkt  

 

• Je ondersteunt de kinderbegeleiders in de uitvoering van hun opdracht 

o Je zorgt ervoor dat het pedagogisch beleid op een correcte manier wordt uitgevoerd 

o Je voert gesprekken met de kinderbegeleiders en staat ze bij in het verwerven van 

pedagogische competenties   

o Je vermindert de draaglast door het tijdig signaleren van problemen en het bieden van 

praktische hulp en/of emotionele steun 
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• Je vormt het aanspreekpunt voor kinderbegeleiders, teamverantwoordelijken en ouders op 
vlak van individuele problemen en vraagstukken.  

o Je informeert de betrokkenen over de situatie van individuele kinderen  

o Je beluistert en beantwoordt pedagogische vragen van verantwoordelijken,  kinderbe-

geleiders en ouders 

o Je biedt advies, begeleiding en opleiding/voorlichting aan (ouderavond,…) 

o Je bent beschikbaar voor overleg met je collega’s, de ouders of een deskundige 

o Je voert hulpverleningsgesprekken en bent contactpersoon met belanghebbende der-

den (school, CLB, psycholoog,…)  

o Je houdt pedagogische spreekuren 

 

• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en toepassing van het wetgevend kader 

o Je volgt de richtlijnen, verwachtingen en bepalingen van Kind en Gezin op de voet 
o Je houdt je kennis van de wetgeving up to date  

o Je bent mee verantwoordelijk voor het goede verloop van inspecties 
 

• Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwer-

king en klantgerichte dienstverlening 

o Constructief deelnemen aan het werkoverleg 
o Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering 

o Formuleren van suggesties voor een betere dienstverlening 
o Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, problemen 

o Doorverwijzen van vragen van ouders 

 

• Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming- en opvolging 
o Je creëert een kader voor het bijhouden van de ontwikkeling van de kinderen en ziet 

daarop toe 
o Je houdt een neerslag bij van de gesprekken met ouders, kinderbegeleiders en ver-

antwoordelijken met betrekking tot het het kind  
 

Vaktechnische competenties  
 

• Je beschikt over goede digitale vaardigheden (office, internet, sociale media…). 

• Je beschikt over een goede pedagogische kennis 

• Je kent de basis van het decreet kinderopvang 

• Je kent de MeMoQ en kan deze in de praktijk vorm geven 

 

Competenties  
 

Communicatie 

Je kan een boodschap structureren, je communicatie aanpassen aan de doelgroep en situatie en kan 
communiceren in twee richtingen.  

• je schrijft teksten in een duidelijke structuur en logische opbouw 

• je gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie 

• je past taalgebruik aan de doelgroep aan 

• je brengt je boodschappen helder, volledig en kernachtig over 

• je legt vlot contacten met verschillende mensen (achtergrond, eigenheid,…) 

• je sluit de boodschap aan op de behoeften van toehoorders en gaat in op reacties 

• je onderkent (non)verbale communicatie en speelt erop in 
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• je bouwt overleg in 

• je weerlegt de mening of bezwaren van anderen door middel van argumenten 

• je brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen 

• je zoekt actief naar gemeenschappelijke belangen 

• je hanteert argumenten die zoveel mogelijk aansluiten bij de belangen van de ander  

• je geeft anderen de ruimte om een mening of idee in te brengen 

• je geeft door gedrag en houding blijk van interesse voor de inbreng van de ander 

• je bent in staat de boodschap van de ander samen te vatten 

• je spreekt vlot in een aangepast tempo 

• je bent geconcentreerd en laat je gedachten niet afdwalen 

• je richt je tot de toehoorders 

• je ondersteunt de boodschap door middel van aangepast non-verbaal gedrag en 

• intonatie 

• je nodigt uit tot een gesprek: vb door stiltes te laten, door vraagstelling, … 

 

 
Klantgerichtheid 

Je denkt actief mee, speelt in op de vragen en wensen van de (interne en externe) klant en volgt ze 
op.  

• je leeft je in de situatie van klant in 

• je speelt in op vragen de klant en houdt je aan de regels of afspraken 

• je denkt spontaan mee met de klant 

• je licht de klant correct in over alle zaken waar hij belang bij heeft 

• je zoekt een antwoord op iedere vraag of verwijst door naar de juiste persoon 

• je streeft naar klantentevredenheid en onderneemt acties om klantgerichter te werken 

• je biedt de klant alternatieven aan voor een probleem 

• je behandelt elke klant gelijkwaardig en verzekert een discrete behandeling van zijn vraag 

• je bevraagt de klant op systematische en discrete wijze 

• je beperkt je niet tot de directe of uitgesproken vraag  

• je volgt de vraag en de geboden oplossing verder op 

• je toetst je dienstverlening af aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen binnen de dienst 

• je gaat na bij de klant of de aangeboden dienstverlening voldoet en verwerkt eventuele klach-

ten 

• je gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening kan verbeterd worden 

• je formuleert concrete voorstellen om de dienstverlening te verbeteren 

• je denkt mee met de klant en levert een gepersonaliseerde service waar nodig 

• je neemt je rol van aanspreekpunt voor de klant op je 

• je communiceert op een transparante wijze met de klant 

 

Resultaatsgerichtheid 
Je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team je zoekt naar de meest optimale 

werkmethoden, ook voor anderen.  

 

• je zoekt naar duurzame werkmethoden, ook voor anderen 

• je spreekt anderen aan om de doelen te bereiken 

• je ondersteunt anderen of neemt obstakels voor anderen weg 

• je legt de lat hoog en stelt jezelf uitdagende, maar haalbare doelen 
• je stuurt op regelmatige basis het proces bij, in functie van de doelstellingen 

• je maakt een goede afweging tussen de inspanning en het mogelijke resultaat 

• je stelt prioriteiten in functie van de te behalen doelen 
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• je ziet welke acties er moeten ondernomen worden om resultaten te bereiken 

• je kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met een onzeker resultaat 

• je stelt beslissingen niet uit 

• je neemt tijdig de juiste beslissing binnen de grenzen van je bevoegdheid 

• je brengt bij tijdsdruk prioriteiten aan en blijft doelgericht werken 

• je blijft rustig, ook al maken anderen het je moeilijk 

• je relativeert en verwerkt problemen, spanningen of teleurstellingen 

 
Samenwerken 

Je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s en vrijwilligers in het team samen, bouwt actief 

mee aan een goede groepssfeer en stimuleert anderen tot samenwerken.  

• je overlegt met de collega’s en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

• je stuurt anderen aan om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

• Je blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van 

• persoonlijk belang 

• je stelt je positief op en brengt teamspirit in de groep 

• je deelt relevante informatie en ervaringen met collega’s en vrijwilligers waarmee je samen-

werkt  

• je stimuleert anderen om elkaar te helpen om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

• je stimuleert anderen om informatie of ideeën te delen 

• je neemt initiatieven om de samenwerking en sfeer te verbeteren 

• je bespreekt meningsverschillen met anderen op een diplomatische, respectvolle 

• manier 

• je betrekt anderen bij de besluitvorming 

• je stimuleert kennisoverdracht 

• je buigt conflicten om in een constructieve samenwerking 

• je legt en onderhoudt contacten in uiteenlopende situaties 

• je maakt duidelijke afspraken met de collega’s omtrent de uitvoering en opvolging van je op-

drachten 

• je vereenzelvigt je met de groep en stelt het belang van de groep boven het 

eigenbelang 

• je houdt de vinger aan de pols en toetst regelmatig af of werkwijzen voldoen en past ze tijdig 

aan. Je stimuleert anderen om dit ook te doen 

• je nodigt anderen uit om deel te nemen aan overleg 

 
 
Zelfstandig werken 
 
Je plant taken voor jezelf en voor anderen indien afgesproken.  

• je legt duidelijk aan collega’s uit hoe, waarom en wanneer een opdracht moet aangepakt wor-

den 

• je ziet, ook voor collega’s, wat dringend is en wat niet 

• je bepaalt prioriteiten in je eigen en andermans werk 

• je plant de werkzaamheden van het team 

• je voorziet een actieplan met benodigde mensen, middelen en budgetten 

• je wijst collega’s of medewerkers op hun planning en afspraken 

• je vraagt rapportering aan de collega’s of medewerkers 

• je zorgt ervoor dat de nodige mensen en middelen aanwezig zijn voor een goede taakuitvoe-

ring 

• je volgt de uitvoering van de taken op en stuurt de planning bij indien nodig 

• je werkt zelf doordacht en systematisch en hebt hierbij een voorbeeldfunctie 

• je corrigeert fouten en onnauwkeurigheden 
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• je kent de voorgeschreven procedures en regelgeving 

• je denkt actief mee om procedures te verbeteren of te veranderen indien nodig 

• je neemt opdrachten van collega’s, bij afwezigheid, over of levert extra inspanningen indien 

het werk dit vereist 

 
Plannen en organiseren 

Je coördineert acties, tijd en middelen op middellange termijn, niet alleen voor jezelf, maar ook voor 

je team, collega’s of vrijwilligers.  

• je voorziet een actieplan met benodigde middelen, mensen en tijd 

• je deelt een project of opdracht in deelopdrachten en stelt een goed doordacht stappenplan 
op  

• je verliest bij de planning de gehele opdracht en de prioriteiten niet uit het oog 

• je hebt doorzicht en overzicht in het opstellen van een plan van aanpak 

• je maakt concrete (deel)doelstellingen op en koppelt hier een timing aan.  

• je past de doelstellingen actieplannen aan in functie van veranderende of onvoorziene om-

standigheden. 

• je plant activiteiten en vrijwilligers in in functie van de te behalen resultaten en doelstellingen. 

• je plant activiteiten of projecten op een logische, inzichtelijke en efficiënte wijze 

 
 

Toelatingsvoorwaarden 
 

- Aanwervingsprocedure:  

• beschikken over een bachelor diploma pedagogie van het jonge kind 

• of beschikken over een bachelor diploma dat voldoet aan de kwalificatievereisten van kind en 
gezin om te werken in een gesubsidieerde opvang (https://www.kindengezin.be/img/kwalifi-
caties-schema-vanaf19plaatsen.pdf) en minimaal 1 jaar relevante pedagogische ervaring 

 

Selectieprocedure 
 

Deel 1 

Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 

Deel 2 
Geïntegreerde proef (thuisopdracht) 

• Je krijgt, via mail, 2 functiegerelateerde cases toegestuurd in de week van maandag 6 juli 2020.  

Deel 3 
Uitgebreide mondelinge proef 

• Toelichting thuisopdracht + vraagstelling door de jury, gedragsgericht interview 

• Eliminerend – Minimumscore 60/100 

 

Meer info 
 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure 
via vacatures@kortrijk.be. 

https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-vanaf19plaatsen.pdf
https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-vanaf19plaatsen.pdf
mailto:vacatures@kortrijk.be

