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Vacature  
Wetenschappelijk medewerker voor onderzoek naar de pedagogische kwaliteit 
van de Vlaamse kinderopvang 
 
 
 
De Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek voert in samenwerking met de KU Leuven het 
project MeMoQ (Meten en Monitoren van de Kwaliteit van de kinderopvang) uit in opdracht van Kind en 
Gezin. Het gaat om een van de belangrijkste onderzoeken in de Vlaamse kinderopvang ooit. In het 
kader van dit onderzoek werven we een voltijdse onderzoeker aan voor observaties in de kinderopvang 
voor een periode van zes maanden. Via observatie-instrumenten die focussen op de beleving van 
kinderen, de interacties in de groep en de leefomgeving, werk je mee aan een nulmeting van de 
pedagogische kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang van 0-3-jarigen in het project MeMoQ. 
 
Functiebeschrijving 
Als wetenschappelijk medewerker sta je mee in voor het onderzoek, observaties en ontwikkelwerk in 
het kader van het lopende project MeMoQ. Meer bepaald werk je mee aan fase 2 van dit onderzoek en 
maak je deel uit van een team van 7 onderzoekers onder leiding van Prof. Michel Vandenbroeck 
(UGent) en prof. Ferre Laevers (KU Leuven). Dit team staat van augustus 2015 tot en met maart 2016 
in voor het uitvoeren van een nulmeting van de pedagogische kwaliteit in 400 opvanglocaties over heel 
Vlaanderen. De nulmeting legt mee de basis voor een nieuw monitoring-instrument, een minimum norm 
voor pedagogische kwaliteit en een zelfevaluatie-instrument voor de sector. 
 
• Je werkt nauw samen met projectmedewerkers van UGent en de KU Leuvenmaar bent ook vaak 

alleen om te observeren in opvangvoorzieningen.  
• Je doet observaties in verschillende vormen van kinderopvang, voornamelijk in Oost- en West 

Vlaanderen en in Antwerpen. Daarbij maak je gebruik van bestaande observatie-instrumenten die 
focussen op de beleving van kinderen, de interacties in de groep en de leefomgeving (onder meer 
ZiKo, CLASS Infant en CLASS Toddler).  

• Je legt contacten en maakt afspraken voor de observaties 
• Je verwerkt observatiegegevens en voert ze in databestanden in 
• Je bent bereid een training te volgen van 29 juni tot en met 2 juli 2015. 
• Je neemt actief deel aan overleg – en afstemmingsmomenten, en deelt je ervaringen en expertise 

met collega’s. 
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Profiel 
• Je hebt een diploma van Master in het Sociaal Werk, Master in de Pedagogische Wetenschappen 

of gelijkaardig. Je behaalt je diploma ten laatste in de eerste zittijd van het acadmeiejaar 2014-
2015. Ook pas afgestudeerde kandidaten komen in aanmerking.  

• Je bent geïnteresseerd in de kinderopvang voor baby’s en peuters en wil actief bijdragen aan 
kwaliteitsbevordering. 

• Je bent sociaal competent en gericht op samenwerking. 
• Je hebt maximum 2 jaar ervaring. 
• Je hebt goede kennis van de courante MS-Office pakketten. 
• Je hebt een rijbewijs en kan beschikken over een wagen voor verplaatsingen. 
• Je kan op 29/30 juni 2015 en 1/ 2 juli 2015 deelnemen aan de training van de 

observatieinstrumenten CLASS Infant en CLASS Toddler in Gent.  
 
 
Wij bieden 
 
- Een voltijds contract van eind augustus 2015 tot eind februari 2016 
- Een inwerktraject, opleiding en degelijke begeleiding en ondersteuning 
- Een unieke en grondige kennosmaking met de sector van de voorschoolse kinderopvang 
- Een kwalificerende training in internationaal gebruikte wetenschappelijke observatie-instrumenten 
- Een werkervaring in een ervaren team en een academische werkomgeving 
 
 
Solliciteer door een gemotiveerd schrijven aan Prof. Michel Vandenbroeck: 
Michel.Vandenbroeck@Ugent.be voor maandag 25 mei 2015. 
Een selectie kandidaten zal uitgenodigd worden voor een observatieproef op donderdag voormiddag 4 
juni 


