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Vacature: Pedagogisch coach in de kinderopvang 
 

 

 

Voltijds contract van onbepaalde duur 

 
Onze organisatie 

Kinderdagverblijf ’t Kinderkasteeltje maakt deel uit van VZW Jeugdhulp Don 

Bosco Vlaanderen. We bieden opvang aan 52 kinderen tussen 0 - 3 jaar en 

zijn gelegen in een groene omgeving in het centrum van Nazareth.  
 

Je functie 

Je maakt deel uit van de staf en rapporteert rechtstreeks aan de coördinator 

van het KDV. Je werkt nauw samen met de kwaliteitscoördinator en de 

preventieadviseur.  

 

Specifiek bestaat je takenpakket uit: 

- Het versterken, ondersteunen en verhogen van de pedagogische 

vaardigheden van de kinderbegeleiders. 

- Het uitwerken en implementeren van het pedagogisch concept in 

de dagelijkse leefgroepenwerking. 

- De ontwikkeling van het individuele kind opvolgen en zorgen voor 

een stimulerende omgeving.  

- Als stafmedewerker actief meewerken bij de inhoudelijke uitbouw en 

dynamiek van de organisatie. 

- Meewerken in de leefgroepen in geval van overmacht, het geeft je 

de mogelijkheid om kinderbegeleiders te coachen in de uitvoering 

van hun job. 

 

Je profiel 

- Je beschikt over een diploma Bachelor Pedagogie van het Jonge 

Kind, Bachelor Kleuteronderwijs, Bachelor Orthopedagogie. 

- Je hebt ervaring met werken in de kinderopvang, jeugdhulp of 

gelijkwaardige sectoren. Kandidaten die geen werkervaring kunnen 

voorleggen, zullen niet weerhouden worden. 

 

- Je hebt een motiverende samenwerkingsstijl en beschikt over een 

groot coachend vermogen. 

- Je slaagt erin je vakkennis en inzichten te vertalen naar afgelijnde en 

concrete doelstellingen. 

- Je werkt accuraat en vlot met courante pc-toepassingen. 

- Je bent in het bezit van een blanco attest goed gedrag en zeden 

model 2 

- Je bent stressbestendig en flexibel. 

 

Ons aanbod: 

- Een voltijdse functie (4/5 is bespreekbaar). 

- Contract onbepaalde duur, barema B1c in PC 331, met overname 

van relevante anciënniteit. 

- Een degelijk personeelsstatuut met extralegale voordelen: 

tussenkomst in vervoersonkosten, fietsen/ of stapvergoeding en 

bijkomende verlofdagen. 

- Een stimulerende werkomgeving waarin menselijke contacten en 

professionaliteit voorop staan. 

 

Plaats van de tewerkstelling:  

Kinderdagverblijf ’t Kinderkasteeltje, Drapstraat 49 – 9810 Nazareth 

 

Solliciteren: 

Je stuurt een CV en motivatiebrief naar 

Sofie.delanghe@jeugdhulpdonbosco.be  

Discretie wordt verzekerd. 

 


