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Pedagogisch coach regio Vlaams – Brabant – 0,70 VTE

Profiel
We zijn op zoek naar een gedreven pedagogische ondersteuner die een kinderbegeleider gezinsopvang kan
ondersteunen in situaties die moeilijker verlopen. Om onderstaande ondersteuning te realiseren is de pool
gezinsopvang van het Vlaams Welzijnsverbond op zoek naar pedagogische bachelors.
Je beschikt daarvoor over de volgende ervaring en competenties:
 Je hebt ervaring in de kinderopvangsector
 Je hebt kennis van competentiemanagement
 Je hebt ervaring met het geven van vorming, lerende netwerken,…
 Je beschikt over een coachende en waarderende houding
 Je begrijpt de noden van de kinderbegeleider en kan oplossingen op maat aanbieden
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren
 Je kan op basis van observaties informatie verzamelen en analyseren
 Je creëert continue leeropportuniteiten voor de kinderbegeleider, zodat er evolutie is in de richting
van het gewenste resultaat
 Je bent vertrouwd met de pedagogische competenties die nodig zijn in het ontwikkelingsproces van
jonge kinderen
 Je hebt een rijbewijs type B en bent in het bezit van een wagen

Taken







Aanbod

Je werkt instrumenten uit om competenties van kinderbegeleiders te identificeren en
documenteren
Je voert je ondersteuning ter plaatse bij verschillende kinderbegeleider uit
Je werkt oplossingsgericht vanuit een coachende rol, in dialoog met de organisator kinderopvang
Je werkt met de inhouden die de kinderbegeleiders aanreiken. Bij de keuze van methodieken/
werkwijzen hou je rekening met de leerstijl en eigenheid van de kinderbegeleiders
Je werkt samen met andere pedagogisch coaches en stemt jullie werking/aanpak op elkaar af
Je brengt verslag uit aan de stafmedewerker van het Vlaams Welzijnsverbond







Duurtijd: contract van onbepaalde duur
Werkregime: 70 %
Werkregio: Vlaams Brabant
Uitvoeren van de job: van thuis uit in de regio Mechelen – Halle – Vilvoorde - Sterrebeek
Loonbarema volgens de sector

Interesse?
Bezorg je CV en motivatie aan vacature@vlaamswelzijnsverbond.be, ten laatste tot 15 november 2021.
Voor meer informatie over de jobinhoud contacteer Ellen Maris: 02/ 507.01.40
Het Vlaams Welzijnsverbond voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend,
ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit,...

