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Vacature mentor gezinsopvang – West-Vlaanderen  

Situering:  

 
Elke kinderbegeleider gezinsopvang werkzaam in de kinderopvang baby en peuters moet op 1 april 2024 

een kwalificatie hebben.  

Kinderbegeleiders gezinsopvang die niet in aanmerking komen voor een afwijking of die gestart zijn na 

1/4/2014, moeten voor 1 april 2024 deze kwalificatie nog halen.  

Deze kwalificatie halen kan via een opleiding ‘kinderzorg’ of ‘Begeleider in de kinderopvang’ in het 

Volwassenenonderwijs (zogenaamde CVO’s).  

Om het behalen van de kwalificatie te vereenvoudigen en af te stemmen op de leefwereld en 

mogelijkheden van een kinderbegeleider gezinsopvang, zal er maximaal ingezet worden op de erkenning 

van verworven competenties. Deze competenties geven vrijstelling voor het volgen van een module, delen 

van modules of alle modules uit de CVO-opleiding begeleider in de kinderopvang. Kinderbegeleiders 

gezinsopvang krijgen daarbij hulp en begeleiding van mentoren door middel van stage en werkplekleren in 

de eigen opvangvoorziening.  

Om bovenstaande ondersteuning te realiseren is de pool gezinsopvang van het Vlaams Welzijnsverbond op 

zoek naar mentoren gezinsopvang.  

 

Functiedoel 

De kwalificatie mentor staat in voor de coaching en ondersteuning van kinderbegeleiders gezinsopvang in 

een kwalificerend traject.  

 

 
Aanbod 

 Duurtijd: het project loopt af op 01/01/2024 
 Werkregime 50% 
 Standplaats: West Vlaanderen regio Diksmuide 
 Loonbarema: een aangepast barema en extra legale voordelen (groepsverzekering, extra legaal 

kindergeld, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, maaltijdcheques) 

 

 

Taken 

 Je begeleidt en ondersteunt niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders gezinsopvang in hun 

kwalificerend traject  

 Je werkt instrumenten uit om competenties van kinderbegeleiders gezinsopvang te identificeren en 

documenteren  

 Je brengt de competenties van meerdere kinderbegeleiders gezinsopvang in kaart  



 Je ondersteunt de kinderbegeleiders gezinsopvang om eerder verworven competenties in beeld te 

kunnen brengen 

 Je werkt samen met de kinderbegeleider gezinsopvang een traject op maat uit. Door middel van dit 

traject verwerft een kinderbegeleider gezinsopvang de nodige competenties. Je stemt dit 

inhoudelijk af met de organisator kinderopvang.  

 Je voert je ondersteuning ter plaatse bij verschillende kinderbegeleiders gezinsopvang uit   

 Je werkt oplossingsgericht vanuit een coachende rol, in dialoog met de organisator kinderopvang 

en het EVC testcentrum (CVO) 

 Je werkt met de inhouden die de kinderbegeleiders gezinsopvang aanreiken. Bij de keuze van 

methodieken/ werkwijzen hou je rekening met de leerstijl en eigenheid van de kinderbegeleiders 

gezinsopvang  

 Je werkt samen met andere kwalificatie mentoren en stemt jullie werking/aanpak op elkaar af  

 Je brengt verslag uit aan de stafmedewerker van het Vlaams Welzijnsverbond 

 

Profiel  

We zijn op zoek naar een gedreven kwalificatie mentor die een kinderbegeleider gezinsopvang kan 

ondersteunen door een traject te lopen m.b.t. hun competenties en vaardigheden.  

Je beschikt daarvoor over de volgende ervaring en competenties:  

 Je hebt minimum een bachelor diploma in de richting menswetenschappen of gelijkgesteld 

 Je hebt ervaring in de kinderopvangsector  

 Je hebt kennis van competentiemanagement  

 Je hebt ervaring met het geven van vorming, lerende netwerken,…  

 Je beschikt over een coachende en waarderende houding 

 Je begrijpt de noden van de kinderbegeleider en kan oplossingen op maat aanbieden  

 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren  

 Je kan op basis van observaties informatie verzamelen en analyseren  

 Je creëert continue leeropportuniteiten voor de kinderbegeleider, zodat er evolutie is in de richting 

van het gewenste resultaat 

 Je bent vertrouwd met de pedagogische competenties die nodig zijn in het ontwikkelingsproces van 

jonge kinderen  

 Je hebt een rijbewijs type B en in het bezit van een wagen 

 

Interesse?  

Bezorg je CV en motivatie aan Hendrik.delaruelle@vlaamswelzijnsverbond.be, ten laatste op 06/12/2018 

De selectiegesprekken vinden plaats in Brussel op 13 en 14 december. 

Voor meer informatie contacteer Ellen Maris: 02/ 507.01.40 
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