
 

 

vacature  
 

pedagogisch stafmedewerker buitenschoolse kinderopvang 
(24/36) 

 
Scholengroep Ankerwijs, actief in Berchem en Mortsel organiseert voor alle Ankerwijsscholen  
buitenschoolse kinderopvang. 
We bieden elke schooldag en op elke school voor-, middag en naschoolse opvang aan. Tijdens 
de meeste schoolvakanties bieden we ook vakantieopvang aan voor kleuters en lagere 
schoolkinderen. 
Een ploeg enthousiaste begeleiders biedt kinderen tijdens de opvang boeiende, speelse en 
creatieve activiteiten aan. De Woonboot werkt mee aan het pilootproject Raket. 
 
Onze scholengroep, actief in Berchem en Mortsel, beheert zes basisscholen, waarvan één 
buitengewoon lager onderwijs en telt ongeveer 2100 leerlingen. 

 
          Functieomschrijving 
 

Als pedagogisch stafmedewerker buitenschoolse kinderopvang begeleid en coach je de 
kinderbegeleiders, in samenwerking met en onder leiding van de coördinator buitenschoolse 
kinderopvang. Tijdens de opvanguren ben je vooral aanwezig op de werkvloer. Je neemt het 
pedagogisch sociaal luik van De Woonboot voor je rekening en fungeert ook, samen met de 
coördinator, als aanspreekpunt voor kinderbegeleiders en ouders. 
Je bent ook creatief in het zoeken naar een leuk en gevarieerd activiteitenaanbod aansluitend op 
de schooluren en op woensdagnamiddag. Je kan deze activiteiten organisatorisch in goede 
banen leiden. 
 

 
Profiel 

 
 

    Je bent in het bezit van (minstens) een bachelorsdiploma in één van de volgende richtingen: 
o pedagogie van het jonge kind 
o sociaal – cultureel - maatschappelijk werk 
o (kleuter) onderwijzer  
o orthopedagogie of toegepaste psychologie 
o of je kan voldoende ervaring voorleggen 

 Je bent bereid om je in te werken en te verdiepen in de materie van inclusieve buitenschoolse 
kinderopvang. 

 Je beschikt over een grote relatiebekwaamheid in functie van teamwerk en vergaderingen. 

 Je beschikt over een goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 

 Je denkt analytisch, probleemoplossend en proactief. 

 Je beschikt over goede organisatievaardigheden en je hebt oog voor detail. 

 Je beschikt over coachingsvaardigheden en kan kinderbegeleiders motiveren. 

 Je bent discreet, dynamisch, creatief en flexibel in tijd en werk. 

 Je neemt graag initiatief en je kan zelfstandig werken. 
 Je kan vlot met de computer en creatieve programma’s werken. 

 



 

 
Ons aanbod 

 
Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een 
open sfeer. Je mag rekenen op ondersteuning en professionaliseringskansen.  
 
Je standplaats is het Ankerwijshuis, Jan Moorkensstraat 54  2600 Berchem.  Je bent echter veelvuldig 
aanwezig in één van onze zes scholen te Berchem en Mortsel tijdens de opvanguren voor coaching 
en begeleiding. 
 

   Indiensttreding liefst ten laatste op 1 september (de concrete datum is onderling bespreekbaar) 

   Een opdracht van 24 / 36 van onbepaalde duur. Concreet aantal uren is in beperkte mate  
     bespreekbaar. Kan eventueel op termijn worden uitgebreid. 

   Bezoldiging op basis van diploma volgens de weddeschalen van het departement onderwijs 
     (onderwijsbarema 158 of 148). Wie in een overheidsdienst werkt, kan zijn weddeanciënniteit    
     meenemen. 

   Vaste verlofperiode tijdens de kerstvakantie, de tweede week van de paasvakantie en tussen 15 
     juli en 15 augustus. Ook nog 4 weken in overleg te kiezen tijdens de schoolweken en dit als  
     compensatie voor de aanwezigheid tijdens de vakantiewerking. 

   Laptop, gsm en fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon- 
     werkverkeer. 

 
 

Sollicitatieprocedure: 
 
 

De kandidaten kunnen tot 15 mei 2021 solliciteren per e-mail.  
Kandidatuurstellingen zijn gericht aan de algemeen directeur en de coördinator van De Woonboot 
 

jan.cox@ankerwijs.be en  jolijn.schoonbaert@ankerwijs.be 
 
 

Gelieve de volgende momenten vrij te houden voor sollicitatiegesprekken:  
dinsdagnamiddag 25 mei en donderdagavond 27 mei. Indien je wordt weerhouden, vindt op één 
van deze twee data het eerste sollicitatiegesprek plaats. 
 
 
Voor meer info over deze vacature, kan je terecht bij (contactgegevens staan op www.ankerwijs.be): 
 
 

 inhoudelijk :  Jolijn Schoonbaert        coördinator buitenschoolse kinderopvangopvang     

 administratief :  Veerle Van himbeeck   stafmedewerker personeelsdienst voor o.a. De Woonboot   

 algemeen :  Jan Cox    algemeen directeur scholengroep Ankerwijs 

 
 

 
 
Neem zeker een kijkje op www.ankerwijs.be en www.dewoonboot.be 
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