
 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Het Kinderdagverblijf maakt deel uit van Ter Kouter. Deze organisatie is sedert 1971 gevestigd in Deinze en 
biedt diverse diensten aan op vlak van: revalidatie, gehoorzorg en inclusieve kinderopvang.   

Het Kinderdagverblijf De Elfjes heeft als centrale doelstelling de gemeenschappelijke opvang van zowel 
kinderen met een normale – als met een vertraagde ontwikkeling. Binnen dit inclusieproject worden aan alle 
kinderen maximale kansen geboden met respect voor ieders mogelijkheden en beperkingen. Het streven 
naar wiegintegratie biedt aan het kinderdagverblijf een bijzondere dimensie en vormt een verrijkende en 
verrassende ontmoetingsplaats met een uitgesproken maatschappelijke boodschap voor alle kinderen en 
hun ouders. De ontwikkelingsvertraagde en –gestoorde kinderen worden therapeutisch begeleid binnen het 
Centrum voor Ambulante Revalidatie Ter Kouter. 

Het kinderdagverblijf De Elfjes is eveneens erkend als CIK (Centrum voor Inclusieve Opvang), waarbij 
ondersteuning wordt gegeven aan onthaalouders en –diensten die kinderen met specifieke zorgbehoeften 
opvangen.  

 

Wij zoeken een kinderbegeleider (19/38)  

 Onmiddellijk te starten  

 

Functieomschrijving  

- Als kinderbegeleider kom je terecht in de babygroep. 

- Je stelt het kind centraal en organiseert activiteiten aangepast aan de ontwikkelingsnoden van het kind. 
Hierbij hecht je veel belang aan een experimenterend aanbod o.a. buitenspelen, zelfstandigheid van het 
kind,… 

- Dagelijks verzorg je op een zelfstandige manier de kinderen waarbij er aandacht is voor de verzorging, 
hygiëne en rust. Uiteraard heb je voldoende aandacht om hen te troosten. 

- Je observeert de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van Ziko-Vo en hebt kennis van MeMoQ. 

- Je zorgt ervoor dat de eetmomenten zo vlot mogelijk verlopen. 

- Je hebt dagelijks contact met de ouder(s). Je bouwt een vertrouwensrelatie met de ouders op en geeft hen 
feedback over hun kind. Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen.  

- Je zorgt voor aangename wenmomenten met het kind en ouder. 

- Je geeft feedback aan je collega’s en leidinggevende en denkt mee na over wat anders of beter kan. 

- Je werkt samen in een team en draagt mee zorg voor een positieve groepssfeer. 

- Je werkt tussen 7u30 en 18u30. 
 

Competentieprofiel 

 
- Je hebt één van onderstaande diploma’s: 

▪ BSO 7e jaar kinderzorg 
▪ TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheid- en welzijnswetenschappen (verpleegaspirant), 

leefgroepenwerking of sociaal- en technische wetenschappen 
▪ Certificaat/Diploma volwassenenonderwijs: begeleider in de kinderopvang/ kinderzorg, jeugd- en 

gehandicaptenzorg 
▪ Bachelor Pedagogie van het jonge kind 

- Je hebt een goede kennis van het Nederlands. 

- Je bent een vlot, gedreven en communicatief persoon. 



 

 

 

 

 

 

 

- Je beschikt over een gezonde dosis teamspirit maar zelfstandig werken schrikt je niet af. 

- Je hebt een hart voor kinderen en voor je beroep. 

- Je kan je vinden in onze pedagogische visie geïnspireerd door Reggio Emilia 

- Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden bestemd voor de kinderopvang. 

 

Ons aanbod 
 

- Een boeiende job met verantwoordelijkheid, opleiding en teamwork 

- Aandacht en groeikansen voor ieders talent, ook voor dat van jou 

- Een gunstige verlofregeling en verplaatsingsvergoeding 

- Een bediendecontract wegens tijdelijke afwezigheid personeelslid 

 
Solliciteren 

  
Stuur je motivatiebrief en CV met foto via e-mail t.a.v. Griet Van den Driessche, coördinator van het kinderdagverblijf 
De Elfjes (griet.vandendriessche@terkouter.be). 
 
Voor vragen kan je terecht op hetzelfde e-mailadres of via 09/380 88 68. 
 
Uw kandidatuur zal met de nodige discretie worden behandeld. 
Voor meer informatie: www.elfjes.be en www.terkouter.be 
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