
 

Pedagogisch coach 

Arteveldehogeschool is een ‘university college’ dat zich profileert door innovatief en kwaliteitsvol 
hoger onderwijs, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, ondernemingszin, duurzaamheid, 

internationalisering en door de professionele begeleiding van diverse doelgroepen studenten. De 

opleidingen zijn ook actief in projecten voor het werkveld. Voor deze functie zal je tewerkgesteld 

worden binnen een projectteam van de opleiding Bachelor in de pedagogie van het jonge kind. 

 XZEKOO is een ondersteuningsorganisatie, lid van Mentes vzw. Mentes vzw is een 
netwerkorganisatie van ondersteuningsorganisaties, die met de steun van het Agentschap 
Opgroeien ondersteuning bieden aan de kinderopvangorganisaties.  

  

Functie 

Je biedt ondersteuning aan opvanglocaties in de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald de 
regio Waregem. Je staat in voor begeleiding op de werkvloer en collectieve ondersteuning (lerende 

netwerken, (digitale) workshops). 

De functie bestaat uit: 

• begeleiding op de werkvloer: ondersteunen en coachen van het beleidsvoerend vermogen 

van de kinderopvang 

• faciliteren en organiseren van collectieve ondersteuning zoals lerende netwerken, 
(digitale) workshops 

• opmaak en opvolging van een plan van aanpak op maat van de organisator. 
• pedagogische adviesvragen behandelen. 

• reflectie stimuleren bij de medewerkers van de opvanglocatie. 
• opmaak van een eigen werkplanning, zelfstandig je werk organiseren. 

• een constructieve samenwerking in een team van ondersteuners 
• deelname aan intervisie, werkbesprekingen en teamoverleg. 

• rapportage in functie van opvolging. 

Je rapporteert aan de projectleiding en het hoofd levenslang leren. 

  

Profiel 

Je beschikt bij indiensttreding over een bachelordiploma, bij voorkeur een diploma Bachelor in de 
pedagogie van het jonge kind. 

https://www.arteveldehogeschool.be/xzekoo/xzekoo/


• Ervaring binnen de kinderopvangsector vormt een meerwaarde. 

• Je ziet (pedagogische) ondersteuning als een gedeeld groei- en zoekproces en je kan dit in 
je coaching waar maken. 

• Je kan snel een inschatting maken van de noden en behoeften van de opvanglocatie en je 

hebt een down-to-earth en actiegerichte aanpak. 

• Je hebt een participatieve en onderzoekende houding. 
• Je bent communicatief sterk en je kan je afstemmen op je gesprekspartner. 
• Je bent digitaal sterk en je deinst er niet voor terug om online coaching en ondersteuning 

aan te bieden.  
• Als uitgesproken netwerker kan je mee het project versterken en helpen uitbouwen. 

• Een hoge mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid opnemen en efficiënt werken 
zijn voor jou belangrijke drijfveren in je job. 

• Je bent vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen. 
• Je beschikt over rijbewijs B en een wagen. 

• Je woont in de (ruime) regio Waregem. 

Je bent bereid om ’s avonds en af en toe op zaterdag te werken. 

 Aanbod 

•  Opdracht van 70% t/m 31 augustus 2022 met kans op verlenging. 

• Aanstelling als contractueel personeelslid met salarisschaal niveau B (B11/B12/B21, in 

functie van je ervaring). Carrièrestarters worden aangesteld in salarisschaal B11. Lees 

meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden. 

• Startdatum: zo snel mogelijk 

• Coaching, begeleiding en vorming op maat. 

• Kostenvergoeding voor verplaatsingen in opdracht en dienst-GSM. 

• Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en 

mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. 
Arteveldehogeschool geeft talent kansen. 

Meer informatie 

• We houden een online infosessie op maandag 4 oktober om 20u waarbij we een korte 
toelichting geven van de job én waarbij je vragen kan stellen. Schrijf je hier in: klik op deze 

link voor inschrijving. 

• We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast 

dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. 
Toon ons aan dat jouw profiel (het geheel van jouw eigenschappen, kennis en 

vaardigheden, opleiding, ervaring, …) geschikt is voor de functie van (pedagogisch) 
ondersteuner. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Je kan solliciteren tot 

zondag 10 oktober. 
• Kandidaten die weerhouden worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Dit 

eerste gesprek vindt online plaats op woensdag 13 oktober. Kandidaten voor de 2de 

ronde krijgen een uitnodiging voor een tweede gesprek (datum nog te bepalen). 
• Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Karolien Huylebroek, 

docent en projectmedewerker, 0474 94 26 99. 
• Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit.  
• Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid) 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen
https://www.arteveldehogeschool.be/vacatures/werken-aan-arteveldehogeschool
https://www.arteveldehogeschool.be/vacatures/werken-aan-arteveldehogeschool
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FLzJHC2ehrc&data=04%7C01%7Cellen.devleeschhouwer%40arteveldehs.be%7Ceac06dfc58264b32056008d981a8e626%7Cb6e080eaadb94c7993036dcf826fb854%7C0%7C0%7C637683384671941266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3fIfstxuCme2rARUOmNrMFypulBRnoXn2s8V9N9fRmU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FLzJHC2ehrc&data=04%7C01%7Cellen.devleeschhouwer%40arteveldehs.be%7Ceac06dfc58264b32056008d981a8e626%7Cb6e080eaadb94c7993036dcf826fb854%7C0%7C0%7C637683384671941266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3fIfstxuCme2rARUOmNrMFypulBRnoXn2s8V9N9fRmU%3D&reserved=0
mailto:karolien.huylebroek@arteveldehs.be
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/personeel-hogescholen


 


