Informatiebundel selectieprocedure Pedagogisch coach
Aanwervingsprocedure
Stad Aalst
Het stadsbestuur streeft ernaar Aalst uit te bouwen tot een aantrekkelijke, charmante en
sociaalvoelende woonstad waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.
Onderstaand organogram toont de organisatiestructuur van stad Aalst, die een modeldienst- en
hulpverlener wil zijn voor onze bevolking en waar een blijvende investering in toegankelijke en
kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening als vanzelfsprekend wordt aanzien.
De organisatie telt ruim 1800 gedreven medewerkers.

Plaats in de organisatie
Je maakt als pedagogisch coach deel uit van het thema Mens, dienst Ontwikkeling.
De dienst Ontwikkeling staat in voor de coördinatie en inhoudelijke ondersteuning van de stedelijke
kinderopvanginitiatieven en initiatieven opvoedingsondersteuning. Meer informatie over de
kinderopvang van stad Aalst vind je hier.
Als pedagogisch coach ben je verantwoordelijk voor het pedagogisch coachen en begeleiden van
het team kinderbegeleiders. Je werkt actief aan een kwaliteitsvolle kinderopvang die beantwoordt
aan de hedendaagse noden en evoluties.

Jobinhoud
Als pedagogisch coach zal je instaan voor het verder uitbouwen en implementeren van onze
pedagogische visie in onze kinderdagverblijven. Dit doe je door de begeleiders op de werkvloer te
coachen en hen te begeleiden in hun pedagogisch handelen. Je werkt hiervoor nauw samen met
de verantwoordelijken, de coördinatoren, de beleidsmedewerkers, de begeleiders en de lokale
actoren.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je coacht kinderbegeleiders in functie van ontwikkeling van kinderen en in hun omgang
met de gezinnen. Je werkt mee aan ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en ontmoeting
(Koala).
Je staat als pedagogisch coach mee in voor het stimuleren van een reflectieve
basishouding van kinderbegeleiders.
Je staat als pedagogisch coach in als extra pedagogische ondersteuning op de werkvloer.
Je coacht de kinderbegeleiders rond het in de praktijk brengen van de pedagogische visie.
Je werkt systematisch mee in het kinderdagverblijf en hebt oog voor alle betrokkenen.
Je toetst als pedagogisch coach de dagelijkse praktijk af aan het pedagogisch beleid en
koppelt hieraan de nodige acties indien nodig.
Je draagt bij aan een positief groepsklimaat door het stimuleren van communicatie, het
aanmoedigen van dialoog, het stimuleren van gestructureerd en professioneel handelen.
Je werkt planmatig mee aan verbeterpunten binnen de kinderdagverblijven. Als
pedagogisch coach heb je een signaalfunctie. Je detecteert de noden in de
kinderdagverblijven en gaat hier actief mee aan de slag in samenwerking met het
leidinggevend team.
Je bouwt actief een partnernetwerk uit zowel binnen als buiten onze organisatie.
Je doet voorstellen om de pedagogische kwaliteit te verbeteren binnen de
kinderdagverblijven.
Je werkt aan competentieversterking van de kinderbegeleiders door uitwisseling van
goede praktijken uit de andere kinderdagverblijven.

Profiel
Diploma
Je hebt een bachelorsdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Ook als laatstejaarsstudent kom
je in aanmerking. Indien je beschikt over een bachelorsdiploma in een pedagogische richting of een
mens/maatschappelijke richting is dit een pluspunt.
Kennis
•
•

Je hebt een goede kennis van ontwikkelingspsychologie.
Je hebt inzicht in of affiniteit met de werking van een kinderopvang, meer bepaald met de
doelgroep baby’s en peuters.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Je bent van nature probleemoplossend ingesteld, je past je vlot aan onverwachte
omstandigheden aan.
Je bent een echt organisatietalent. Je kan vlot prioriteiten bepalen en taken afwerken
binnen de vooropgestelde deadlines. Je werkt gestructureerd, precies en nauwgezet.
Je begeleidt begeleiders in hun groei en geeft gericht feedback over hun functioneren
(pedagogisch handelen).
Er komt dagelijks veel informatie op je af dus is het belangrijk dat je verbanden kan leggen
tussen verschillende gegevens, alternatieven bedenken en sluitende conclusies trekken.
Je bent een actieve luisteraar en gaat actief met de bekomen informatie aan de slag.
Je bent klantgericht en communiceert op een klantvriendelijke wijze met begeleiders,
ouders, …
Je bent sterk in samenwerken, zowel met andere stadsdiensten als relevante partners.
Je bent een echte bruggenbouwer en bouwt gaandeweg een netwerk uit . Je onderhoudt
deze op een proactieve wijze. Je kan verschillende perspectieven samenbrengen waardoor
je anderen hun zicht kan verbreden.
Je handelt integer, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke
vorm van partijdigheid.
Je zorgt voor inzicht in het proces van kwaliteitsverbetering: je toets het theoretisch kader
af aan de praktijk en stuurt bij waar nodig. Je bent in staat om theoretische kaders op een
toepasselijke wijze in de praktijk te brengen en te verankeren.
Je streeft een hoge kwaliteit na en zet je ten volle in voor het nauwkeurig opvolgen van
taken verbonden aan het uitrollen van de pedagogische visie. Je bent in staat om noden in
kaart te brengen, te evalueren en bij te sturen waar nodig.
Je hebt diverse gesprekspartners dus is het belangrijk om je te kunnen inleven in hun
belangen en je communicatie aan de doelgroep aan te passen, met aandacht en respect
voor diversiteit.

Waarden
De vier waarden geven identiteit aan onze organisatie. Dit zijn meer dan mooie woorden: elke dienst
/ elk team geeft zelf invulling aan de manier waarop de waarden worden beleefd en gaat er actief
mee aan de slag!

Aanbod
•
•
•
•
•

•

•

Een gevarieerde functie in een organisatie waar klantgerichtheid, vertrouwen,
betrokkenheid en samenwerken centraal staan.
Een voltijdse contract van onbepaalde duur als pedagogisch coach waarbij je werkt in een
systeem van flexibele arbeidstijd tussen 07u00 en 18u00.
Werken in het centrum van Aalst, nl. een van de 4 kinderdagverblijven (Duimelot,
Molenwiekje, Oogappel, Notendop en Pinnemuts).
Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2.683,60 EUR / maand en 4.400,19 EUR / maand,
afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring).
Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie.
Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen
(laptop, …)
Een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
Ben je benieuwd welke andere voordelen we jou aanbieden? Lees dit hier zeker na.
Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:
1.

een sollicitatiedocument (geslaagd / niet geslaagd)

2. een intakegesprek op 40 punten
3. een mondeling gedeelte (adviserende persoonlijkheidsvragenlijst, presentatieopdracht en
competentiegericht interview) op 60 punten
Elk onderdeel is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat geslaagd zijn op het
sollicitatiedocument, 60% van de punten behalen op het intakegesprek, 60% van de punten
behalen op het mondeling gedeelte en 60% van de punten behalen op het geheel van de selectie.

29/08/2022

• Uiterste inschrijvingsdatum
• Recent cv én kopie van je bachelorsdiploma bezorgen via website www.aalst.be

• Uiterste datum indienen sollicitatiedocument
• Je kan dit document tot en met 30 augustus 2022 opladen samen met jouw cv en diploma via www.aalst.be
of op 30 augustus 2022 bezorgen via jobs@aalst.be
30/08/2022 • Als jouw sollicitatiedocument gunstig wordt beoordeeld, kan je deelnemen aan de verdere
selectieprocedure.

8/09/2022

21/09/2022

• Intakegesprek
• Dit is de eerste kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt er gepeild naar jouw motivatie, zicht op de functie,
je werkervaring en een aantal essentiële competenties. Jij krijgt uiteraard ook de kans om vragen te stellen.
• 9 september 2022 wordt als reservedag voorzien (ingeval van veel kandidaten)
• Op 40 punten - slaaggrens 60%

• Mondeling gedeelte: presentatieopdracht, adviserende persoonlijkheidsvragenlijst en
competentiegericht interview
• Je ontvangt de presentatieopdracht en de adviserende persoonlijkheidsvragenlijst op 14 september 2022
(in de loop van de dag) en dient beide uiterlijk in op 18 september 2022 (23u59).
• 28 september 2022 wordt als reservedag voorzien (ingeval van veel kandidaten)
• Op 60 punten - slaaggrens 60%

Informatie
Informatie over selectie onderdelen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je
raadplegen op de website van de stad Aalst. Ook kan je er sollicitatietips terugvinden.

• Voor meer inlichtingen over de
selectieprocedure kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Jolien, recruiter
• Als recruiter ben ik vaak in
gesprek. Laat gerust een bericht
na en ik bel je zo snel als
mogelijk terug.

• 0468 21 59 76
• amelia@assolutions.be
• Voor meer informatie over
jouw kandidatuur, kan je
tussen 9u en 17u terecht bij
Amelia, recruiter - A&S
Solutions.

Liesbeth Bennekens

• 0470 85 67 56
jobs@aalst.be

Amelia Drera

Jolien Uyttersprot

De vacature zal worden opgevolgd door onze externe partner A&S Solutions. Zij zullen alle
kandidaten gedurende de volledige selectieprocedure contacteren in naam van de stad Aalst.

• 053 72 37 72
liesbeth.bennekens @aalst.be
• Voor meer informatie over de
inhoud van de functie, kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Liesbeth,
diensthoofd Ontwikkeling.

