
Begeleider buitenschoolse kinderopvang (m/v/x) 

Werk je graag met kinderen? Ben je een echte teamspeler en een organisatietalent? Ben je bereid 

om in drie shiften en op verschillende locaties binnen groot-Aalst te werken? Lees dan snel verder! 

· Functie  

Het team buitenschoolse kinderopvang hoort thuis onder de dienst Onderwijs. Deze dienst biedt 

buitenschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen aan op dertien verschillende 

locaties in Groot-Aalst. 

Jouw belangrijkste uitdagingen: 

· Je staat in voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van kleuters en lagere 

schoolkinderen (2,5 tot 6 jaar). 

· Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitwerking van activiteiten afgestemd 

op de doelgroep. 

· Je zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie tussen kinderen, ouders en 

collega’s. 

 Profiel  

· Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs (kinderzorg) of daarmee gelijkgesteld. Het 

diploma moet erkend zijn door Kind & Gezin. 

· Je bent flexibel, zowel naar werkuren, jobinhoud als werklocatie 

· Je bent bereid om in drie onderbroken shiften en op verschillende locaties binnen Groot-

Aalst te werken. 

 Aanbod  

· Een gevarieerde functie in een organisatie die aandacht heeft voor een gezonde en veilige 

werkomgeving met ontwikkelingskansen voor iedereen. 

· Weddeschaal C1-C2(bruto maandwedde vanaf 1864,40 €/maand afhankelijk van 

aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 

· Extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie…) 

· Deeltijds (min. 19 uur - max. 29,50 uur) contract bepaalde duur OF vervangingscontract 

 Selectieprocedure 

 

· Solliciteren kan tot en met 12 juni 2018 door een kopie van jouw CV en diploma te 

bezorgen via:  https://www.aalst.be/overzicht/vacatures-bij-de-stad 

· De selectie vindt plaatst op 21 juni 2018 (indien veel kandidaten tevens op 25 juni 2018). 

 

 Functiebeschrijving als bijlage  

Heb je de functiebeschrijving gelezen en heb je toch nog vragen over de selectieprocedure, 

contacteer dan Lien Coppens, selectiedeskundige, via 053 72 37 80. 

 



Functiebeschrijving begeleider buitenschoolse kinderopvang 2018 

 

Functiebeschrijving begeleider buitenschoolse kinderopvang  

 

Algemene informatie AlAlAlAlAlAlgegegegegegegemememememememenenenenenenene i i i i i infnfnfnfnfnfororororororormamamamamamatitititititieeeeeee

 

Functietitel Begeleid(st)er buitenschoolse opvang 

Cluster Leren, Gezin en Samenleving 

Dienst onderwijs 

Plaats in de organisatie De begeleid(st)er krijgt richtlijnen van en rapporteert aan de 

verantwoordelijke van de dienst Onderwijs en aan de directeur 

van de betrokken school. 

Niveau C 

Weddeschaal C1-C2 

Statuut contractueel 

Doel van de functie 
De begeleid(st)er buitenschoolse opvang staat in voor de 

dagelijkse begeleiding van kleuters en lagere schoolkinderen in 

groepsverband voor, tussen en na de schooluren tijdens de 

schoolperiode en van kleuters (2,5 tot 6 jaar) tijdens de 

schoolvakanties. 

 

 

Informatie over de dienst/team InInInInInInfofofofofoformrmrmrmrmrmrmatatatatatatieieieieieieie o o o o o ovevevevevevever r r r r r r dedededededede d d d d d dieieieieieieiensnsnsnsnsnsnst/t/t/t/t/t/teteteteteteteamamamamamam

Het team buitenschoolse kinderopvang hoort thuis onder de dienst Onderwijs. Deze dienst biedt 

buitenschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen aan op dertien verschillende 

locaties in Groot-Aalst. De buitenschoolse opvang is op schooldagen open op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag: 

· Voorschoolse opvang: van 7 uur tot het begin van de schooltijd  

· Tussenschoolse opvang: tijdens de middagpauze op school 

· Naschoolse opvang: van het einde van de schooltijd tot 18 uur  

Op woensdag is de opvang open van 7 uur tot het begin van de schooltijd en na de schooltijd tot 18 

uur. 

Tijdens de schoolvakanties biedt de dienst Onderwijs vakantieopvang aan voor kleuters  van 2,5 

tot 6 jaar op twee locaties. Meer informatie hierover is terug te vinden via 

https://www.aalst.be/artikel/vakantieopvang-voor-kleuters-tijdens-schooljaar-2017-2018 

Specifieke vereisten voor de medewerkers van dit team is flexibiliteit in de werktijden en 

werkplaatsen. Als begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang werk je op schooldagen dagelijks in 

drie onderbroken shiften. Je verzorgt de voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en 

naschoolse opvang op één van de dertien locaties. De locatie kan dagelijks en per shift wijzigen.  

De mogelijke werklocaties vind je hieronder terug:  
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Opvang voor kleuters 

Klaproosje  Oude Gentbaan 34 te Aalst 

’t Krawietelken Hoveniersstraat 86 te Aalst 

Ooievaarsnest  Kerrebroekstraat 114 te Aalst 

De Regenboog Ronsevaaldreef 102 te Erembodegem-Aalst 

De Vlinder Edixvelde te Nieuwerkerken-Aalst 

  

Opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen 

 't Dolfijntje Binnenstraat 157 te Aalst 

’t Hofje Zijpstraat 49 te Hofstade-Aalst 

Het Meivisje Grote Baan 209 te Herdersem-Aalst 

De Notelaar Vrijheidstraat 65 te Aalst 

De Regenboog Erembodegem-Dorp 21 te Erembodegem-Aalst 

De Springplank Damkouter 6 te Gijzegem-Aalst 

Tinnenhoek Herbergstraat 28 te Moorsel-Aalst 

De Zonnebloem Meldert-Dorp 15 te Meldert-Aalst 

 

Als begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang heb je nauwe contacten zowel met de collega’s 

van dienst Onderwijs als de collega’s binnen de hierboven vermelde scholen. Je bent nauw 

betrokken met de werking van zowel de dienst Onderwijs als de werking van de scholen.  

 

Meer informatie over de werking van de buitenschoolse kinderopvang kan je vinden op volgende 

website: https://www.aalst.be/infofiche/onderwijs-en-opvang-buitenschoolse-opvang 
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Functie-inhoud FuFuFuFuFuFuncncncncncnctitititititieeeeeee------ininininininhohohohohohoudududududud

 

Resultaatsgebieden, doelstellingen en kerntaken1 ReReReReReReResusususususultltltltltltaaaaaaaaaaaatststststststsgegegegegegegebibibibibibiedededededededenenenenenenen,,,,,,, dodododododoelelelelelelelstststststststelelelelelelellilililililingngngngngngngenenenenenenen e e e e e e en n n n n n kekekekekekekernrnrnrnrnrnrntatatatatatakekekekekekekennnnnn111111Resultaatsgegegegebieden,,,, doelstellingngngngenenen e ke take

 

BEGELEIDEN EN VERZORGEN VAN KINDEREN  

Doelstelling Begeleiden van, verzorgen van en toezicht houden op kinderen zodat de 

opvangdag aangenaam, vlot en veilig kan verlopen.  

Kerntaken · Verzorgen van het dagelijks onthaal en de opvang (ochtend, middag 

en avondopvang) van de kinderen 

· Begeleiden van het breng- en afhaalmoment van kinderen door de 

ouders 

· Creëren van een omgeving waarin kinderen de mogelijkheid wordt 

aangeboden om huiswerk te maken 

· Creëren van een basissfeer van veiligheid, zekerheid, geborgenheid, 

openheid en structuur 

· Bepalen van leefregels en afspraken in de leefgroepen en toezien op 

de naleving ervan  

· Schenken van individuele aandacht aan en pedagogisch observeren 

van het welbevinden en betrokkenheid van kinderen 

· Zelfstandigheid stimuleren en de ontwikkeling van de kinderen 

opvolgen.  

 

ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN  

Doelstelling Inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van activiteiten om zo bij te 

dragen tot een gevarieerd aanbod dat haalbaar is, zowel op vlak van 

middelen als op vlak van de vaardigheden en belangstelling van de 

doelgroep  

Kerntaken · Kinderen mogelijkheid geven tot ‘vrij spel’ en daar zowel binnen als 

buiten op toezien 

· Creatief en stimulerend zijn in de keuze en het aanbod van 

spelmaterialen en activiteiten 

· Organiseren van geleide spelactiviteiten, knutselactiviteiten, 

bewegingsactiviteiten, … 

· Organiseren van rustmomenten 

· Inspelen op de leefwereld van kinderen, activiteiten en omgaan met 

conflicten 

· Bewaren van een groepsoverzicht 

 

  

                                                 
1
 De functiebeschrijving heeft geenszins de intentie volledig te zijn. De functie kan ook taken omvatten die 

niet in deze lijst zijn opgesomd. 



Functiebeschrijving begeleider buitenschoolse kinderopvang 2018 

 

 

COMMUNICATIE 

Doelstelling Verzorgen van de interne en externe communicatie om via een vlotte 

doorstroom en uitwisseling van informatie de efficiëntie en de kwaliteit van 

de dienstverlening te verzekeren. 

Kerntaken · Wederzijds kennismaken met (nieuwe) ouders en (nieuwe) kinderen  

· Verwelkomen van ouder(s) en hun kind bij breng- en haalmomenten 

· Omgaan met vragen, klachten, meldingen, suggesties van ouders en 

zo nodig doorverwijzen naar de leidinggevenden 

· Naleven en laten naleven van afspraken met ouder(s) 

· Verzekeren van een vlotte doorstroming van de relevante 

informatie, zowel intern als extern 

 

PLANNING EN ORGANISATIE  

Doelstelling Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de eigen 

werkzaamheden en hierover rapporteren met als doel een efficiënte en 

effectieve uitvoering van de opdrachten te verzekeren. 

Kerntaken · Plannen, opvolgen en terugkoppelen van de eigen (dagelijkse) 

werking  

· Behandelen en oplossen van allerhande organisatorische 

problemen 

· Dagelijks bijhouden van noodzakelijke administratie en registreren 

van aan- en afwezigheden.  

· Openen, klaarmaken en afsluiten van de lokalen voor opvang op 

een veilige manier 

· De beschikbare ruimtes voldoende aangepast kunnen inrichten en 

benutten.  

 

Interne contacten Collega’s van de andere teams en van de andere stadsdiensten 

Externe contacten Ouders, burgers, hulpverleners 
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Competentieprofiel CCCCCCComomomomomompepepepepepepetetetetetetetentntntntntntieieieieieieieprprprprprprofofofofofofieieieieieieiellllll

 

KENNIS  

Beheren van de nodige kennis voor de functie:  

· Kennis over veiligheidsvoorschriften, levensreddend handelen en EHBO.  

· Kennis van hygiënevoorschriften 

· Kennis van pedagogisch handelen  

· Bereid zijn om zich voortdurend bij te scholen en zich de nieuwe technieken en werkwijzen eigen 

te maken. 

 

Competentiecluster: omgaan met informatie 

 

INFORMATIE BEGRIJPEN 

Omschrijving 

competentie 
Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke 

informatie en correct inschatten van de eigen kennis 

Gedragsindicatoren · Begrijpen van instructies, teksten en basisideeën. 

· Kunnen werken in een omgeving waar geen duidelijke of onvolledige 

informatie aanwezig is. 

· Inschatten van de eigen kennis en vaardigheden en de eigen grenzen 

kennen. 

 

 

Competentiecluster: omgaan met taken 

 

WERK STRUCTUREN  

Omschrijving 

competentie 
Structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid 

aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren. 

Gedragsindicatoren · Bepalen en uitvoeren van de prioriteiten voor de eigen taken. 

· Afwerken van de eigen taken op een systematische manier en binnen de 

beschikbare termijn. 

· Uitvoeren van een veelheid aan verschillende taken op een georganiseerde 

manier. 

 

PROBLEMEN OPLOSSEN 

Omschrijving 

competentie 
Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van 

alternatieven en uitvoeren van de oplossing. 

Gedragsindicatoren · Aanpakken van onverwachte situaties door de situatie te herkennen, te 

begrijpen en te verwerken. 

· Uitvoeren van de taken met een minimum aan begeleiding, op basis van eigen 

initiatief. 

· Binnen zijn/haar activiteitendomein en op basis van ervaring en kennis, 

verschillende opties op een objectieve manier afwegen en de best passende 

oplossing implementeren. 
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Competentiecluster: omgaan met medewerkers 

 

KENNIS EN INFORMATIE DELEN 

Omschrijving 

competentie 
Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten en werkwijzen. 

gedragsindicatoren · Anderen tonen hoe de dingen het best kunnen aangepakt worden door 

vaardigheden en technieken te demonstreren. 

· Anderen op een gestructureerde manier kennis en inzichten overbrengen. 

· Doorgeven van de eigen kennis en inzichten aan anderen via begeleiding 

op de werkvloer. 

 

Competentiecluster: omgaan met relaties 

 

COMMUNICEREN 

Omschrijving 

competentie 

Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier en dit schriftelijk 

en/of mondeling en/of d.m.v. het correct rapporteren van gegevens. 

Gedragsindicatoren · Gegevens, ideeën en meningen mondeling correct overbrengen, op een 

gestructureerde manier, al dan niet ondersteund door aangepaste non-verbale 

communicatie (intonatie, houding, expressie, ritme, snelheid, articulatie, 

oogcontact, …). 

· Gegevens, ideeën en meningen schriftelijk correct overbrengen met de juiste 

structuur, terminologie en grammatica. 

· Gegevens op een accurate manier weergeven of overbrengen volgens de 

gestelde regels en procedures. 

 

SAMENWERKEN 

Omschrijving 

competentie 

Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te 

delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 

Gedragsindicatoren · Op een open manier delen van ideeën en opvattingen met anderen en hen 

ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. 

· Creëren van teamgeest door het aanmoedigen van communicatie en door 

het bundelen van krachten. 

· Leveren van inspanningen om de spanningen met collega's te verminderen 

en actief zoeken naar een consensus. 

 

SERVICEGERICHT HANDELEN  

Omschrijving 

competentie 

Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve 

manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en 

constructieve contacten onderhouden. 

Gedragsindicatoren · Op de eerste plaats stellen van de klanten/burgers en tegemoet komen 

aan hun noden door een snelle en persoonlijke service te leveren en hun 

klachten ernstig te nemen. 

· Begeleiden v. klanten/burgers naar de meest opportune oplossing in 

functie v. hun noden, door op een transparante, integere en objectieve 

manier advies te geven. 

· Onderhouden van constructieve contacten met de klanten/burgers 

waardoor een uitwisseling van informatie en/of diensten kan worden 

gegarandeerd. 
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Competentiecluster: omgaan met het eigen functioneren 

 

RESPECT TONEN  

Omschrijving 

competentie 

Respect tonen voor anderen, hun ideeën en meningen, positief uitdragen 

van de waarden van de organisatie en respecteren van procedures en 

instructies. 

Gedragsindicatoren · Aannemen van een open geest en houding ten aanzien van andere ideeën, 

meningen en mensen. 

· Constructieve houding aannemen ten opzichte van het beleid en 

instructies en de uitvoering ervan en zo het positieve imago van de 

organisatie te versterken. 

 

BETROUWBHAARHEID TONEN 

Omschrijving 

competentie 

Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de 

organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke 

vorm van partijdigheid vermijden. 

Gedragsindicatoren · Respecteren van vertrouwelijkheid en anderen op een eerlijke en integere 

wijze benaderen. 

· Zich consequent tonen in principes, waarden en gedrag, bouwen aan 

vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van 

verbintenissen. 

· Op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met de 

verwachtingen van de organisatie door genomen beslissingen te 

ondersteunen en uit te voeren. 

 

 


