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vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel zoekt  
EDUCATIEF MEDEWERKER (voltijdse betrekking of 4/5) 
 
De vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel staat onder meer in voor de organisatie van 
het lokaal loket kinderopvang in Brussel1. Dit lokaal loket wil enerzijds ouders ondersteunen 
in hun zoektocht naar kinderopvang, alsook de intermediairen die hen hierbij helpen, en 
anderzijds opvanginitiatieven ondersteunen in het vormgeven van een evenwichtig 
opnamebeleid en het werken aan kwaliteitsvolle en toegankelijke opvang.   
 
Deze opdracht wordt waargemaakt via een sterke en unieke samenwerking tussen de 
Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel en met de ondersteuning van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Er werd o.a. een website (www.kinderopvanginbrussel.be) 
ontwikkeld die de zoektocht van ouders naar kinderopvang moet vergemakkelijken en tevens 
fungeert als praktische online tool voor opvanginitiatieven om hun opnamebeleid vorm te 
geven. Dit alles kadert in een breder educatief vormings- en ondersteuningsaanbod dat 
vanuit de vzw aan alle opvanginitiatieven en intermediaire partnerorganisaties geboden 
wordt.  

 
De vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel werft een EDUCATIEF MEDEWERKER aan 
die zich mee wil inzetten om de opdrachten van onze organisatie waar te maken. Ben je 
een gedreven persoon op zoek naar een afwisselende job en spreekt de uitdaging om de 
sociale functie van kinderopvang mee vorm te geven jou aan? Dan is deze functie iets voor 
jou! 
 

Functie en functieomschrijving 
 
Met de ondersteuning van en in samenwerking met het team (coördinator en collega’s), 
werk je mee aan een kwaliteitsvolle uitvoering van de opdrachten van het lokaal loket 
kinderopvang in Brussel.  
 
Jouw opdracht bestaat uit: 

- Ouders via een helpdesk ondersteunen, antwoord geven op hun vragen en verder 
helpen via e-mail en/of telefonisch  

- Opvanginitiatieven voorbereiden, ondersteunen en begeleiden in het werken aan 
een evenwichtig opnamebeleid en toegankelijke kinderopvang 

o zowel op individueel als groepsniveau; 
o zowel in de eigen organisatie als op locatie op het terrein; 
o zowel op technisch als inhoudelijk vlak;  
o zowel vormingssessies als langdurigere reflectietrajecten 

                                                           

1 zoals bepaald in het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en 
peuters 

http://www.kinderopvanginbrussel.be/
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- Intermediaire partners ondersteunen en begeleiden bij het registreren en opvolgen 
van opvangvragen  

 

Profiel 
- Je hebt een bachelor diploma, bij voorkeur in een pedagogische of sociale richting 
- Je hebt kennis van de sector kinderopvang (of andere aanverwante/sociale sectoren)  
- Je hebt kennis van de Brusselse (kinderopvang)sector (en/of andere 

aanverwante/sociale sectoren) 
- Je hebt kennis van de huidige wetgeving met betrekking tot voorschoolse 

kinderopvang of kan je hierin snel inwerken 
- Een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels is vereist 
- Je hebt kennis van de Brusselse context 
- Kennis van en/of ervaring met wanda, een waarderende reflectiemethodiek is een 

extra troef 
- Je beschikt over de nodige basis ICT vaardigheden en inzichten 
- Je bent goed in verslaggeving en andere administratieve taken 
- Je hebt een vlotte pen 
- Je kan een groep op een enthousiaste manier begeleiden 
- Je bent een teamspeler en een vlotte communicator 
- Je kan zelfstandig werken 
- De leefwereld van gezinnen met jonge kinderen boeit je en je gelooft in de 

meerwaarde van diversiteit 
- Je hebt voeling met de thematiek van kwetsbare gezinnen 

 

We bieden 
- Een uitdagende job met een afwisselend takenpakket binnen een ondersteunend 

team en in samenwerking met gemotiveerde partners 
- Een contract van onbepaalde duur, voltijds of 4/5 (jobtime is bespreekbaar) 
- Plaats van tewerkstelling: Brussel  
- Verloning volgens barema’s P.C. 329 (niveau B1c) 

 
Meer info 
Contact: wendy.deweyer@kinderopvanginbrussel.be 

 
Indiensttreding 
Zo snel mogelijk 
Je kan solliciteren uiterlijk tot 6 januari 2016 via motivatiebrief en cv naar 
wendy.deweyer@kinderopvanginbrussel.be  
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