Functietitel

: Pedagogisch Coach

Datum

: 15/04/2022

Plaats in het organogram
De pedagogisch coach werkt onder gezag van en rapporteert aan de directeur en of de
verantwoordelijke Pedagogie.
Competenties

Kennis








Ontwikkeling van het jonge kind
Regelgevend kader van kinderopvang
MemoQ
15 basiscompetenties van kinderbegeleiders
Algemene begrippen dragers en thema’s beleidsvoerend vermogen
Ziko-vo
…

Competenties
(Pedagogisch) coachen
Je hebt coachende vaardigheden en kan deze inzetten vanuit de pedagogische kaders en kennis
De basiscompetenties van een kinderbegeleider en de kennis over ontwikkeling van het kind zorgen ervoor dat je samen
met het team de noden van de kinderen weet te detecteren en gepast in te vullen
Sensitief responsief handelen

Je kan de sociaal- emotionele noden van kinderen detecteren
Je vertrekt vanuit een sensitief responsieve basishouding en kan medewerkers coachen om vanuit deze
vaardigheden te handelen ten aanzien van kinderen en collega’s.
Samenwerken
In de uitvoering van je opdracht kan je leidinggeven en weet je de anderen te betrekken om tot het gewenste resultaat
te komen. Je werkt samen met relevante partners /actoren en ouders om de werking van de opvang te versterken. Je
vertrekt hierbij vanuit een positieve basishouding
Omgevingsbewustzijn
Je kan inschatten wat er in je werkomgeving gebeurt en weet daar op de juiste manier op te reageren
Luistervaardigheid
Je hebt aandacht voor de vragen en noden van de anderen, je kan doorvragen zodat je weet wat er bedoeld wordt en je
kan op een respectvolle manier in dialoog gaan
Reflectievermogen
Je kan kritisch naar je omgeving kijken maar ook naar jezelf. Je staat open voor feedback en gaat actief hiermee aan de
slag
Leervermogen
Je wil steeds bijleren en weet ook op welke manier dit voor jou het best lukt.
Plannen en organiseren
Agendasetting, afspraken nakomen, activiteiten en overleg op poten zetten, … zijn dingen waar je zonder veel
problemen in slaagt.

Doorzettingsvermogen
In moeilijke situatie weet jij overeind te blijven. Je geeft niet zomaar op maar kan ook de grenzen van wat mogelijk is
bewaken
Integriteit
Jij drukt je steeds respectvol uit. De informatie over de ander hou je voor jezelf. Je weet deze binnen de juiste context te
plaatsen
Uitdrukkingsvaardigheid

Je bent duidelijk in wat je vertelt en weet makkelijk contact te leggen. Mensen weten meteen wat je bedoelt,
zowel bij wat je zegt als wat je schrijft.
Functie
Als pedagogisch coach beheer je het pedagogisch beleid. Je regelt de pedagogische werking zo dat de mensen
en de middelen efficiënt worden ingezet. Je volgt de lokale diensten, de bedrijfsunits op.
Rollen
Beheerder
Controleur
Spreker, motivator
Expert
Coach
Info
Relaties tot andere functies
Werkt als teamlid binnen de unit kinderopvang (zie specifieke competenties).
Tewerkstelling
30 uur per week
Loon
Volgens barema B1C
Maximale anciënniteit: 5 jaar.

Deze functiebeschrijving is niet beperkend, kan ten allen tijde worden aangepast aan nieuwe
evoluties of organisatorische accenten binnen de groep Komma.
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