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Pedagogisch medewerker kinderopvang 
 

Kortrijk als werkgever 

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons 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 dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen 
we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen 
maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.  

 

Visie 

Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle 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. En dat weerspiegelt zich in onze waarden.  

 

Waarden 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het belangrijk dat elke 
medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Heb je respect voor andere meningen? Durf 
je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. 
Kom meer te weten over onze missie en waarden. 

 

Het organogram 

 

https://www.kortrijk.be/missie-en-waarden
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Functiegegevens  

Formele Functiebenaming: Pedagogisch medewerker kinderopvang 

Directie:     Zorg 

Team:    Kinderopvang 

Loonschaal:   B1-3 

Rapporteert aan:    Teamverantwoordelijke kinderopvang 

 

In welk team kom je terecht? 

Het team kinderopvang bestaat uit voorschoolse en buitenschoolse opvang erkend door Kind & Gezin (De Puzzel, 
Blokkenhuizen en de dienst voor gezinsopvang). 

De Puzzel: buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het aanbod van De Puzzel is aanvullend op 
het aanbod van de Kortrijkse scholen. Er zijn 150 kindplaatsen buitenschoolse opvang op 2 locaties (Kortrijk en 
Heule). 

 
Blokkenhuizen: voorschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De opvangplaatsen zijn verdeeld over drie 
leefgroepen. In elke leefgroep worden elke dag 18 kinderen opgevangen.  

Dienst gezinsopvang: een team van gemotiveerde kinderbegeleiders (onthaalouders) die in een echte thuissfeer 
kinderen opvangen. Zij voorzien bij hen thuis een goede verzorging, gezonde voeding en besteden aandacht aan 
spel en ontspanning. 

 

Wat is de missie van de directie Zorg? 

De directie Zorg biedt en ontwikkelt hulp-, dienst- en zorgverlening aan op maat voor iedereen die in Kortrijk 
woont volgens nood en duurzaam in de tijd, met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen 
en ondersteunt zorgvragers om welzijn te beleven, ongeacht de leeftijd. Het zorgaanbod in Kortrijk bestaat uit 
verschillende woonzorgcentra, assistentiewoningen, sociale woningen, kinderopvang, poetsdiensten, maaltijden 
aan huis,… 

 

Wat is het doel van de functie? 

De pedagogisch medewerker kinderopvang 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. 
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Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

• Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en uitwerking van een pedagogische visie binnen 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 beleidsplan 
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 

  

• 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,  kinderbegeleiders 

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 derden 

(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 
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• Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking 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 

verantwoordelijken met betrekking tot het het kind 

 

Welke competenties meten we? 

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 past taalgebruik aan de doelgroep aan. 

• Je brengt je boodschappen helder, volledig en kernachtig over.  

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

• Je brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen. 

  

Klantgerichtheid 

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

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

• Je streeft naar klantentevredenheid en onderneemt acties om klantgerichter te werken. 

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

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

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

  

Resultaatsgerichtheid 

Je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team. 

• Je zoekt naar de meest optimale werkmethoden, ook voor de anderen. 

• Je legt de lat hoog en stelt jezelf uitdagende, maar haalbare doelen. 

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

• Je brengt bij tijdsdruk prioriteiten aan en blijft doelgericht werken. 

• Je ziet welke acties er moeten ondernomen worden om resultaten te bereiken. 
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Samenwerken 

Je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s 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 bespreekt meningsverschillen met anderen op een diplomatische, respectvolle manier. 

• Je deelt relevante informatie en ervaringen met collega’s waarmee je samenwerkt. 

• Je buigt conflicten om in een constructieve samenwerking. 

• 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. 

 

Zelfstandig werken 

Je plant taken voor jezelf en voor anderen indien afgesproken.  

• Je bepaalt prioriteiten in je eigen en andermans werk. 

• Je voorziet een actieplan met benodigde mensen, middelen en budgetten. 

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

• 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.  

 

Planen en organiseren 

Je coördineert acties, tijd en middelen op middellange termijn, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je team of 
je collega’s. 

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

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

• Je past de doelstellingen aan in functie van veranderende of onvoorziene omstandigheden. 

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

• Je voorziet een actieplan met benodigde middelen, mensen en tijd.   

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

- een bachelordiploma pedagogie van het jonge kind 

- een bachelordiploma dat voldoet aan de kwalificatievereisten van kind en gezin om te werken in een 
gesubsidieerde opvang (https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-vanaf19plaatsen.pdf) en 
minimaal 1 jaar relevante pedagogische ervaring 

 

 

 

 

 

 

https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-vanaf19plaatsen.pdf
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Hoe verloopt de selectieprocedure?  

Screening CV 

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze 
selectieprocedure. 

Deel 1 

Geïntegreerde proef (thuisopdracht) 

Je krijgt, via mail, 2 functiegerelateerde (vakkennis en visie) toegestuurd op woensdag 10 november 2021. 

Deel 2 

Uitgebreide mondelinge proef 

• Toelichting thuisopdracht + vraagstelling door de jury, gedragsgericht interview 

• Eliminerend – minimumscore: 60/10 

 

Wervingsreserve  

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met 
mogelijkheid tot verlenging. 

Wat mag je van ons verwachten?  

• Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 

• Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

• Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

• Gratis aansluiting bij GSD-V. 

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

• Fietsvergoeding. 

• Eindejaarspremie. 

• Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

• Een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster. 

• Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

• Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de 
privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

Nog niet overtuigd? Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken en maak kennis met enkele 
collega’s. (Voor de toekomst). 

Heb je vragen? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Robbe Struyve, de selectieverantwoordelijke voor deze 

procedure, via vacatures@kortrijk.be.  

https://www.gsd-v.be/
mailto:vacatures@kortrijk.be
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