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De dienst voor onthaalouders van het lokaal bestuur Schoten zoekt  

KINDERBEGELEIDER in de GROEPSOPVANG (ONTHAALOUDER) 

Functieomschrijving 

Heb je een groot hart voor baby's en peuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen 
zetten? En doe je dat het liefst samen met een collega? Dan is werken in de groepsopvang vast iets 
voor jou. In onze groepsopvang zijn er maximum 18 kinderen gelijktijdig aanwezig.  

Je vangt baby's en peuters op van 0 tot 3 jaar.  

Profiel 

Persoonlijk 

• Je bent een vrouw/man van minstens 18 jaar 
• Je spreekt goed Nederlands. 
• Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen. 
• Je  verkeert in goede gezondheid. 
• Je bent een teamplayer, je werkt graag in groepsverband. 

Jobinhoud 

• Je staat samen met een collega in voor de opvang van kinderen  
• Je verzorgt kinderen: gezond en gevarieerd eten klaarmaken en geven, verluieren, troost bieden,… 
• Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen: taalaanbod, ruim spelaanbod en gevarieerde activiteiten, 

knutselen, zingen, dansen,… 
• Je zorgt ervoor dat elk kind zich tijdens de opvang goed voelt 
• Je observeert het gedrag en de evolutie van het kind  
• Je houdt actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie 
• Je wisselt regelmatig informatie uit met ouders, geeft hen inspraak en ondersteunt hen 

Diploma 

• Diploma kinderzorg, gelijkgesteld of je volgt een kwalificatietraject om de juiste kwalificatie te 
behalen.  

• Je volgt of volgde een erkende module van 20u ‘Kennismaken met de gezinsopvang’. 
• Als je niet het juiste diploma of kwalificatie hebt, volg je ook de module van 20u ‘Werken in de 

gezinsopvang’.  
• Je volgt of volgde een opleiding levensreddend handelen. 

Vaardigheden 

• Je kan inspelen op het ritme en de noden van kinderen 
• Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders, collega’s en dienstverantwoordelijken 
• Je kan goed plannen en organiseren 
• Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties 
• Je bent betrouwbaar in het omgaan met kinderen, ouders, collega’s en de dienst 
• Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren 
• Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de dienst 
• Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven 
• Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen 
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 Aanbod 

• Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generis statuut voor onthaalouders  
• Je wordt begeleid en ondersteund wordt door je collega’s en de dienst  
• Maandelijks een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen 
• Opbouw van rechten voor pensioen 
• Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval 
• Verzekering voor lichamelijke ongevallen 
• Opleiding en vorming op maat 
• Je job is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet 

 Sui generis statuut 

Wat? Een bijzonder statuut (geen werknemer, noch zelfstandige). We sluiten een 

samenwerkingsovereenkomst af. 

Hoe? Je ontvangt een belastingvrije onkostenvergoeding op basis van het aantal 

opgevangen kinderen. Hierdoor is het een maandelijks wisselend inkomen. 

(momenteel €24,77 per kind per volledige dag.)  

Van je onkostenvergoeding moet je de onkosten voor de opvang (bv. 

groentepap) betalen. 

Je hebt de mogelijkheid om fiscaal ten laste van je partner te zijn. (hierdoor heb 

je mogelijk meer kans op schooltoelage/studiebeurs/extra tegemoetkoming). 

RSZ De organisator zorgt ervoor dat je RSZ in orde is.  Op die manier worden 

bepaalde sociale rechten opgebouwd. 

Extra vergoedingen Voor kindjes met specifiek zorgen of wanneer je flexibel werkt, krijg je een extra 

vergoeding.  

Vakantie- en eindejaar 

toelage 

Geen  

Vakantie en 

feestdagen 

Je bent niet gebonden aan een ‘wettelijk’ aantal vakantiedagen. 

Afwezigheid wegens 

ziekte of 

arbeidsongeval 

Het statuut geeft recht op een vervangingsinkomen (bij ziekte, moederschapsrust 

en invaliditeit), arbeidsongeschiktheid (door een arbeidsongeval of 

beroepsziekte), een opvanguitkering als een kind afwezig is buiten de wil van de 

onthaalouder. 

Uren Openingsuren te bepalen in overleg met de dienst.  

Vorming Je volgt minstens 12u aan vorming.  
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Hiervoor krijg je een extra onkostenvergoeding van €40.   

Overuren Overuren bestaan niet, wel flexibele opvang waarvoor je mogelijk een extra 

vergoeding kan krijgen. 

 

Contactgegevens 
Dienst voor Onthaalouders  
Sint Cordulaplein 2 - 2900 Schoten 
 
Dienstverantwoordelijken: 
Gisele De Meirsman en Cindy Vos  03 680 32 00 
Onthaalouders@schoten.be  

mailto:Onthaalouders@schoten.be

