
1 
 

 

Functiebeschrijving 
Verantwoordelijke Kinderdagverblijf 

Halftijds (19u/38u) 
Vervanging bepaalde duur 

1/03/2018-31/08/2018 

 
 

1. FUNCTIE 

 

 Concrete functie: verantwoordelijke kinderdagverblijf 

 Niveau: B1-B3 

 Contractueel – halftijds (19u/38u) – vervanging van 1/03/2018 t.e.m. 31/08/2018 

 Afdeling: vrije tijd en welzijn, afdeling kinderdagverblijf ‘Solheide’ 

 

2. VISIE 

 

De gemeente Hoeilaart streeft naar een optimale dienstverlening voor haar inwoners. Om 

dit te realiseren zoeken we enthousiaste en dynamische medewerkers. Mensen die 

waarden als samenwerken, klant- en resultaatgerichtheid, loyauteit en zichzelf ontwikkelen 

belangrijk vinden. 

 

3. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

 

De verantwoordelijke staat in voor de organisatie en leiding van een erkend en 

gesubsidieerd kinderdagverblijf. Hij/zij draagt mee de verantwoordelijkheid voor de 

strategische en pedagogische aansturing, kwaliteit, administratieve procedures en 

opvolging en coaching van de kinderbegeleidsters/logistieke hulp. 

 

4. VAARDIGHEDEN 

 

4.1 Leidinggevende vaardigheden 

Algemene leiding, organisatie en coördinatie van de afdeling. 

Dit omvat onder meer volgende concrete taken: 

 Maximaliseren van de klantgerichtheid van de afdeling en de betrokkenheid van het 

personeel bij het verbeteren ervan. 

 Structureren van het werkoverleg op niveau van de afdeling. 

 Brengt dienstgebonden en dienstoverschrijdende problemen aan en helpt oplossingen 

uit te werken. 

 

4.2 Beleidsondersteunende vaardigheden 

 Algemene opvolging van de wetgeving en pedagogische doelstellingen die van belang 

zijn voor de afdeling en de diensten hieromtrent informeren. 
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4.3 Controlerende vaardigheden 

 Waken over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten. 

 Bewaken van de voortgang van de beleidsdoelstellingen en –acties, projecten en 

activiteiten. Indien nodig acties ondernemen om bij te sturen. 

 

4.4 Communicatieve vaardigheden 

Instaan voor een vlotte en correcte communicatie met de verschillende interne en externe 

partijen. 

Dit omvat onder meer volgende concrete taken: 

 Onderhouden van contacten met diverse externe belanghebbenden. 

 Instaan voor een optimale communicatie en informatiedoorstroming binnen de dienst 

zodat iedereen in staat is de toegewezen taken naar behoren uit te voeren. 

 Instaan voor een vlot en correct contact met burgers (en meer specifiek ouders en 

families), mandatarissen en collega’s. 

 Instaan voor een nauw contact met de communicatieambtenaar teneinde de burger, 

ouders en families op de hoogte te houden van projecten, realisaties, aangelegenheden 

die betrekking hebben op de taken en werkzaamheden van de dienst. 

 

4.5 Administratieve vaardigheden 

 Praktische kennis van de nodige computertoepassingen (tekstverwerking, 

databestanden, andere toepassingen eigen aan de dienst). 

 Wekelijkse opmaak documenten en (aanwezigheid)lijsten. 

 Maandelijkse opmaak en opvolging facturatie. 

 Systematische opvolging van de risicoanalyse in samenwerking met het team. 

 Beheer van de wachtlijst en de communicatie hieromtrent. 

 Goede administratieve opvolging en afhandeling van opmerkingen, suggesties en 

eventuele klachten van gezinnen. 

 

4.6 Specifieke vaardigheden 

 Pedagogisch begeleiden van het team en opvolging van het pedagogisch handelen van 

de begeleidsters. 

 Opvolgen van de ontwikkeling van de kinderen via een uitgewerkt opvolg- en 

observatiesysteem. 

 Instaan voor het ontwikkelen, vaststellen en bijstellen van het ouderbeleid, door onder 

andere te zorgen voor een intake-procedure met informatieverschaffing over 

plaatsingsbeleid, pedagogisch beleid, huishoudelijk reglement en aspecten die 

belangrijk zijn voor de organisatie. 

 Begeleiden, stimuleren en bewaken van een goede relatie tussen begeleidsters en 

ouders/familie, met als doel een goede informatie-uitwisseling over het kind. 

 Kunnen openstaan voor en respecteren van de normen en waarden van de ouders 

(indien deze sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar zijn).  
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 Instaan voor de ontwikkeling, vaststelling en bijstelling van het personeelsbeleid in 

samenwerking met het bestuur door onder andere te voorzien van een continuïteit in 

de werking en een minimale personeelsbezetting te garanderen (uurroosters, 

verlofregeling, vervangingen). 

 Grondige kennis van de pedagogiek van het jonge kind. 

 Het inbouwen, organiseren en invullen van overlegmomenten en teamvergaderingen. 

 Instaan voor het inventariseren, de aanschaf en vervanging van materiaal. 

 Het beheren van de toegewezen budgetten, het opmaken van bestelbonnen, 

verantwoorden van uitgaven naar het bestuur toe en in functie van het kwaliteitsbeleid. 

 Instaan voor het opnamebeleid, inschrijvingen en dossiers. 

 Inspringen bij en vervangen van medewerkers, indien nodig. 

 

5. COMPETENTIES 

 

5.1 Kerncompetenties 

Competenties waarover elke medewerker van de gemeente Hoeilaart dient te beschikken. 

Ze hebben betrekking op de waarden van de organisatie. 

Samenwerking 

 Werkt mee aan het behalen van afgesproken doelstellingen. 

 Deelt kennis en informatie op een transparante manier. 

 Bevordert de groepsgeest. 

Klantgerichtheid 

 Behandelt de externe en interne klant op een snelle, klantvriendelijke, respectvolle, 

integere en objectieve manier. 

 Toont begrip voor opmerkingen of klachten van klanten. 

 Stelt vragen, stelt oplossingen voor of verwijst naar de juiste dienst of persoon. 

 Maakt concrete afspraken en komt die ook na. 

Loyauteit 

 Voert de genomen (beleids)beslissingen op een correcte manier uit. 

 Staat constructief-kritisch tegenover genomen (beleids)beslissingen. 

Resultaatgerichtheid 

 Neemt doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier de nodige 

initiatieven om de afgesproken taken of doelstellingen binnen de afgesproken termijn 

af te werken of te bereiken. 

Zichzelf ontwikkelen 

 Verwerft nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis die belangrijk zijn voor het eigen 

functioneren. 

 Stelt zichzelf professionele doelen. 

 Staat open voor en past zich flexibel aan veranderingen van de functie of de organisatie 

aan. 
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5.2 Functiespecifieke competenties 

Competenties die in de uitoefening van deze specifieke functie belangrijk zijn. 

Leidinggeven 

 Stimuleert en motiveert. 

 Bevordert een productieve en aangename werkomgeving. 

 Draagt de visie en missie van de organisatie uit en stimuleert anderen dit ook te doen. 

 Geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers voor het ontplooien van 

initiatieven. 

Nauwgezetheid 

 Verwerkt informatie op een vlotte manier. 

 Past richtlijnen, beslissingen en reglementen correct toe. 

 Leest het eigen werk na. 

 Heeft oog voor detail. 

Mondelinge communicatie 

 Is vriendelijk en behulpzaam. 

 Stelt duidelijke vragen. 

 Denkt oplossingsgericht. 

 Brengt een boodschap duidelijk over. 

Schriftelijke communicatie 

 Schrijft professionele brieven en teksten. 

 Hanteert een correcte spelling en grammatica. 

Plannen en organiseren 

 Plant het werk. 

 Werkt zelfstandig. 

 Denkt niet enkel op korte termijn. 

 Respecteert deadlines. 

Integriteit 

 Gaat vertrouwelijk om met informatie. 

 Is eerlijk en oprecht. 

 Komt afspraken na. 

 Neemt verantwoordelijkheid op. 

Initiatief nemen 

 Doet zelf voorstellen ter verbetering van het eigen werk, de dienst of de organisatie. 

 Lost problemen op voor ze zich stellen. 

 Brengt zelf voorstellen aan voor problemen. 

 Wacht niet op opdrachten maar ziet werk. 

Stressbestendigheid 

 Blijft ook bij wijzigende, drukke of onzekere werkomstandigheden goed functioneren. 

 Reageert rustig bij tegenstand, kritiek of negatieve feedback. 

 Blijft in elke situatie professioneel. 

 

Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan steeds worden aangepast aan nieuwe 

evoluties of organisatorische accenten binnen de gemeente. 
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6. AANWERVINGSVOORWAARDEN 

- Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B.  

Diplomavoorwaarden: raadpleeg de lijst van mogelijke kwalificatiebewijzen op de 

website van Kind en Gezin door de volgende link in de adresbalk van de browser te 

plakken: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

peuters/personen-in-de-opvang/kwalificaties-en-attesten/default.jsp. 

- Slagen in de selectieprocedure (mondelinge proef). 

 

7. INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN 

Enkel schriftelijke kandidaturen met cv worden aanvaard.  

De kandidaturen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, 

Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart en kunnen ingediend worden:  

- ofwel per brief, ten laatste op 8 januari 2018. De postdatum geldt als bewijs.  

- ofwel door afgifte op het gemeentesecretariaat, ten laatste op 8 januari 2018 om 

16 uur.  

- ofwel per e-mail naar secretariaat@hoeilaart.be ten laatste op 8 januari 2018 om 

16 uur. 

 

8. ALGEMENE INFORMATIE 

Wedde 

Volgens barema B1-B3 (brutomaandwedde halftijds: min. € 1.206,24 – max. € 2.032,48). 

De jaren, gepresteerd in overheidsdienst, worden volledig in aanmerking genomen voor 

de berekening van de anciënniteit. 

Functierelevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in 

aanmerking genomen voor de berekening van de anciënniteit. 

 

Bijkomende voordelen 

- Maaltijdcheques (€ 8). 

- Terugbetaling openbaar vervoer woon-werkverkeer. 

- Fietsvergoeding. 

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/personen-in-de-opvang/kwalificaties-en-attesten/default.jsp
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/personen-in-de-opvang/kwalificaties-en-attesten/default.jsp

