
Wil jij mee de pedagogische aanpak van onze kinderopvang van 0 tot 3 jaar verder ontwikkelen?

Als pedagogisch coach heb je drie kernopdrachten:  

1. Kinderbegeleiders versterken in hun pedagogische beroepscompetenties.
2. Samen met de kinderbegeleiders instaan voor pedagogische en verzorgende taken.
3. Samen met de verantwoordelijke en het team van een kinderdagverblijf de dagelijkse praktijk aftoetsen 

aan het pedagogische beleid van de organisator en verbeterpunten aanpakken.

Als pedagogisch coach werk je laagdrempelig. Je stimuleert en versterkt de pedagogische kwaliteit van de 
opvanglocatie en competenties van de kinderbegeleiders. Hiervoor reik je materialen, voorbeelden en ac-
tiviteiten aan en doe je korte interventies of tussenkomsten die de kinderbegeleiders kunnen ondersteunen 
in hun dagelijkse werking. Dit doe je op een trajectmatige manier. Je moedigt aan tot reflectie en tot leren 
van elkaar.

De pedagogisch coach onderneemt initiatieven om de resultaten van de coaching te verankeren in de 
werking van de opvanglocatie. Om dit alles te realiseren werk je samen met de kinderbegeleiders en de 
coördinator. 

Je werkt mee binnen de leefgroepen van verschillende opvanginitiatieven voor baby’s en peuters in jouw 
regio. Dit alles doe je in afstemming met andere ondersteuners uit de Mentes vzw groep.

Mentes vzw zoekt pedagogisch coaches voor alle Vlaamse regio’s en 
het Brussels gewest

Wat doet een pedagogisch coach?

VERSTERK JIJ ONS TEAM ALS
PEDAGOGISCH COACH?



Hallepoortlaan 27 1062 Sint-Gillis    www.mentesvzw.be        

Bekijk de vacature en solliciteer via mentesvzw.be.

Wat maakt je geknipt voor de job? 

HOE
SOLLICITEREN?

Heb je interesse voor deze functie?

Uiteraard heb je een hart voor kinderen en wil je vooral jouw pedagogische en coachende sterktes 
inzetten. 
Je hebt een bachelorsdiploma pedagogie, kleuteronderwijs, orthopedagogie of sociaal werk. 
Je hebt een goede basis van pedagogische vaardigheden en kennis, aangevuld met enige 
werkvloerervaring met het uitvoeren van pedagogische en verzorgende taken.
Je bent bekend met het pedagogisch raamwerk voor baby’s en peuters. Kennis van de kinderopvang 
en de kaders die daarin gebruikt worden zijn een pluspunt. 
Je kan jouw visie helder en inspirerend communiceren en je kan vlot overweg met het beschikbare 
coachingmateriaal voor de sector opvang baby’s en peuters. 
Je bent een goede observator, zodat je de invulling van de opdracht kan aanpassen aan de noden 
van elk team. 
Je bent iemand die graag samenwerkt met anderen om tot gedragen resultaten te komen. Op het 
terrein zijn andere ondersteuners via Mentes aanwezig met wie je een netwerk kan uitbouwen. Jij 
neemt initiatief tot overleg en weet tot evenwichtige oplossingen te komen.

Waar ga je aan de slag?

Je werkt als pedagogisch coach op het terrein en je bent aanwezig in meerdere opvanglocaties 
in je regio. Je opdracht kadert binnen de afspraken en aanpak van Mentes netwerk, waar 
Arteveldehogeschool, VCOK, Karel de Grote Hogeschool, Blenders en VDKO deel van uitmaken.
Je werkt dus in dienst van één van bovenstaande ondersteuningsorganisaties, afhankelijk van de 
provincie waar je aan de slag gaat.

Wat is ons aanbod?

Je krijgt een doorgedreven opleiding en continue begeleiding binnen de Mentes Academie en de 
respectievelijke ondersteuningsorganisatie. Je maakt deel uit van een gedreven team van regionaal 
ondersteuners en pedagogisch coaches in jouw regio.


