
                                                                                 
 
 

VACATURE 
coördinator/coördinatrice Kinderdagverblijf (m/v/x) 
 

3Wplus vzw is een dienstverlenende organisatie die wil bijdragen tot de ontwikkeling van Halle-Vilvoorde op het gebied 

van Wonen, Werken en Welzijn. Check ons op www.3wplus.be. Op heel wat locaties verspreid in deze regio zorgen 

we er met 3Wplus Kinderopvang voor dat kinderen van 0 tot 12 jaar in de beste omstandigheden worden 

opgevangen. Zo bieden we opvang aan voor baby’s, peuters en schoolgaande kinderen buiten en tijdens de 

schooluren. Zieke kinderen vangen we thuis op.  

 

Voor zijn kinderdagverblijf Villa Rijckendael in Strombeek-Bever is 3Wplus Kinderopvang momenteel op zoek naar 

een nieuwe coördinator/coördinatrice. Deze functie is een vervanging voor een collega in zwangerschaps- en 

bevallingsverlof, met eventueel nadien kans op een vaste job in een opstartend initiatief van 3Wplus. 

 

Villa Rijckendael, erkend door Kind & Gezin, ontvangt kinderen tussen 0 en 3 jaar in een huiselijke en vertrouwelijke 

sfeer. Elk kind wordt benaderd als uniek met eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. En dat geldt ook voor 

onze collega’s! Bij 3Wplus zijn gelijke kansen namelijk belangrijk en omarmen we ieders talent. Wij moedigen dus 

iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, geslacht, opleiding, functiebeperking of leeftijd. Een positieve 

collega, met passie voor kindjes, die samen met het team alle kindjes elke dag opnieuw een warm welkom wil bieden, 

daar zijn we naar op zoek!  

 

JOUW JOB BIJ 3W+: 

Als coördinator/coördinatrice ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het kinderdagverblijf. 

Samen met je team lever je een mooie kwaliteit af en handhaaf je een goed pedagogisch beleid. Je bent tevens 

een inspirerende coach voor je team begeleiders/begeleidsters. Je kan hen op de juiste manier coachen en 

stimuleren zodat ook zij bijdragen tot een positieve en klantvriendelijke opvang. En niet te vergeten, de 

administratieve opvolging van de opvang rust ook op jouw schouders. Kortom, er wacht jou een zeer divers 

takenpakket! 

Werken met kinderen: 

- Aandacht hebben voor de ontwikkeling, de noden en de behoeften van het kind  

- Verzorging van de kinderen  

- Permanent toezicht op de kinderen en zorgen voor hun veiligheid 

- Activiteiten plannen, organiseren en opvolgen 

Kwaliteit: 

- Nadenken over en vorm geven aan de pedagogische visie van de opvang   
- Vormingen organiseren voor het team en ervoor zorgen dat deze worden geïmplementeerd   
- Evalueren en bijsturen van de opvangkwaliteit  
- Gemaakte afspraken over de accommodatie naleven en toekijken op het regelmatig onderhoud ervan 

- Toezien op de hygiëne  

Contact met ouders: 

- Verwelkomen van nieuwe ouders en informatie verschaffen over de opvang  
- Overeenkomsten afsluiten met ouders en afspraken met hen stipt opvolgen  

- Ouders kunnen inlichten over het gedrag van de kinderen   
- Samen met de ouders naar oplossingen zoeken voor eventuele problemen 

Administratie: 



 

- Coördinatie en opvolging van registratie van aanwezigheden in softwareprogramma  

- Toekijken op het beheer van dossiers van opgevangen kinderen in softwareprogramma  

- Opstellen van een uurrooster en aanpassen waar nodig  

- Bijhouden van de prestaties van de medewerkers 

Leiding geven: 

- Toezicht houden op de (individuele) begeleiding van kinderen  

- Verantwoordelijkheid opnemen bij (vermoeden van) ernstige feiten en deze doorgeven  

- Interne afspraken controleren op de naleving ervan  

- Ondersteunen en begeleiden van (nieuwe) medewerkers en stagiair(s) in de dagelijkse werking  

- Coachingsgesprekken en tussentijdse gesprekken voeren  

- Organiseren en leiden van teamvergaderingen en planvergaderingen 

Samenwerken: 

- Open communiceren met collega’s, leerkrachten, schooldirectie, pedagogisch medewerker, 

teamleider,… en informatie op een gepaste wijze met hen delen 

- Afspraken maken en deze naleven 

- Belangrijke informatie aan teamleider bezorgen  
- Stimuleren van samenwerking binnen het team   
- Personeelsproblematieken aanpakken 

- Luisteren naar noden/vragen van collega’s   
- Luisteren naar noden/vragen van de school 

 

ONZE VERWACHTINGEN: 

- Je hebt een diploma uit deze lijst op zak https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

peuters/personen-in-de-opvang/kwalificaties-en-attesten/ 

- Je bent in het bezit van een model 2 uit het strafregister 

- Je gaat graag om met mensen en je bent een goede en transparante communicator 

- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

- Je bent stressbestendig en kan goed plannen en organiseren  

- Je haalt veel voldoening uit het werken met én voor kinderen 

- Je bent proactief, denkt probleemoplossend en neemt graag initiatieven met het oog op continue 

(kwalitatieve) verbetering van de werking van de kinderopvang 

- Je hebt een flexibele ingesteldheid en bent positief ingesteld  

 

3W+ BIEDT JOU: 

We bieden jou een voltijds contract aan van 38 uur in een sociale omgeving, waar veel belang gehecht wordt aan de 

balans tussen werk en privé. Je werkt in een aangename werksfeer waar je omringd wordt door toffe collega’s. Je 

kan rekenen op een degelijke ondersteuning en opleidingen waar nodig. 

Je loon is in overeenstemming met de barema’s van PC331 en wordt aangevuld met extralegale voordelen: 

maaltijdcheques van €8, hospitalisatieverzekering, glijdende werkuren en mogelijkheid tot telewerken,  

kilometervergoeding (woon-werk en dienstverplaatsingen), fietsvergoeding, eindejaarspremie, laptop en GSM voor 

professioneel en/of privé gebruik.  

 

PLAATS TEWERKSTELLING 

Kinderdagverblijf Villa Rijckendael, Grotewinkellaan 106 in 1853 Strombeek-Bever. 

Ook de kantoren van 3W+ te Mollem zijn ter beschikking voor overleg: Z.5 Mollem 250, 1730 Asse/Mollem. 

 

WAAR EN HOE SOLLICITEREN? 

Motivatiebrief en CV kan je mailen naar nele.macharis@3wplus.be. Kandidaten worden gecontacteerd voor een 

eerste verkennend gesprek. Het sollicitatiegesprek wordt de dag zelf voorafgegaan door een schriftelijke proef.  

 


