
 

 
Functiebeschrijving: Coördinator BKO - IBO : 

 
Niveau/Rang   Niveau B rang Bv 
Graad    Administratief 
 
1. FUNCTIENAAM 

Coördinator BKO (Buitenschoolse kinderopvang)/ IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) 

2. RELATIES 

2.1 Interne relaties 

- Algemeen Directeur  
- Bevoegde Schepen 
- Afdelingshoofd 
- Hoofdmaatschappelijk Werkster 
- administratief medewerkers (alsook van de financiële dienst) 
- personeel BKO/IBO/ stagiaires / jobstudenten 
- collega coördinator Huis van het Kind 
-  

2.2 Externe relaties 

- ouders van kinderen; 

 onthaal van de ouders bij eerste contact 
 onderhouden van contacten 
 optreden bij niet naleven van het huishoudelijk reglement 
 organiseren van formeel contact met de ouders en ouderparticipatie 
 

- onderwijsinstellingen 

- relaties met beheersinstanties onderhouden (rapporteren, voorstellen en adviezen 
formuleren,…) 

- bijwonen van vergaderingen van overkoepelende instanties (LOK, adviesgroepen, VVSG, 
provinciale overlegplatform Kind en Gezin) 

- Opbouwen en netwerk onderhouden van samenwerkingsverbanden 
- Softwareleveranciers 
- inspectie Kind & Gezin 
- FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) 
- Opbouwen en netwerk onderhouden van samenwerkingsverbanden 
-  

3. BASISDOELSTELLING 

 Organisatie en leiding van de BKO (voor- en naschoolse kinderopvang) en IBO (vakantieopvang voor 
kleuters) 

 

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN en TAKEN 

 medeontwikkeling van een visie op de BKO en IBO met oog voor het pedagogisch aspect 

 Organisatorische en administratieve opdrachten (via softwarepakket) 
 coördineert het aanmaken van de aanwezigheidslijsten van de kinderen 



 

 
 maakt de ouderbijdragen op + zorgt voor de facturatie 
 controleert de ouderbijdragen in samenwerking met de financiële dienst van het 

OCMW 
 maakt de fiscale attesten op 
 verzorgt de administratie betreffende het subsidiedossier voor Kind en Gezin 
 voorbereiden en opvolgen van inspecties 
 opstellen van begroting + zorgen voor de aankoop van speelgoed, medicijnen, 

knutselgerief … 
 het werven van klanten, promotie, opmaken folder, aanpassen van de voorziene 

ruimte in de Kidsgids 
 bereidt de dossiers inzake sociaal tarief voor ifv het BCSD (het voorbereidende sociaal 

en financieel onderzoek wordt minstens door een maatschappelijk werker verricht) 
 organiseert de teamvergaderingen met de leerlingenbegeleiders en verzorgt de 

verslaggeving 
 toezicht op de veiligheid 
 aanpassen en bekend maken van het huishoudelijk reglement 
 stuurgroepvergadering BKO indien nodig samenroepen, voorbereiden, bijwonen 

 
 leiding geven aan het personeel; 

 verzorgt de opmaak van de uurroosters van de leerlingenbegeleiders 
 ondersteunt, begeleidt en controleert de leerlingenbegeleiders 
 het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken 
 verzorgt de administratie m.b.t. de tewerkstelling 
 voorzien van vorming voor de medewerkers 
 

 coördinatie van de dienst; 

 de dagelijkse kinderopvang verzekeren: 
 bijhouden van dossiers van de kinderen 
 verantwoordelijkheid opnemen bij ziekte van een kind 
 coördineren van de programmatie en organisatie van spelactiviteiten 
 stimuleren van de participatie van kinderen 
 verantwoordelijkheid opnemen bij erge feiten, zowel intern als extern 

 kwaliteitszorg 
 pedagogische visie ontwikkelen in functie van eigen instelling 
 huishoudelijk reglement opstellen en actueel houden 
 kwalitatieve doelstellingen voor de opvangvoorziening formuleren + 

kwaliteitsbevorderende acties neerschrijven en implementeren: opmaak van 
een kwaliteitshandboek conform het kwaliteitsdecreet voor IBO (eventueel 
later indien dit van toepassing zou worden voor BKO ook) 

 evalueren en bijsturen van de opvangkwaliteit 
 klachten opvangen en behandelen 

 
 

 geregeld overleg plegen met de Hoofdmaatschappelijk Werker 
 rapportering aan de hiërarchie, het Vast Bureau, de Raad, algemeen directeur en bevoegde 

schepen 
 organisatie interne en externe communicatie 



 

 
 eigen vorming: 

1. doornemen reglementeringen 
2. doornemen relevante literatuur 
3. opvolgen van nieuwe ontwikkelingen van het werkgebied 
4. Bijwonen van opleidingen en vormingen en dit integreren in de dagelijkse werksituaties 

 

5. DIMENSIES 

 Leiden van teamvergaderingen en stuurgroep BKO; 
 aanwezigheid op overlegmomenten dienst/afdelingshoofd en collega coördinator. 
 afspraken maken met andere organisaties waarmee er samenwerkingsverbanden zijn 
 afspraken maken met afdelingsverantwoordelijke van de Stedelijke Jeugddienst ifv de 

beleidsbeslissing voor de samenwerking inzake kinderopvang in schoolvakantieperiodes 

 

6. PROFIEL 

6.1 Competentievereisten (Vaardigheden) 

 
Kerncompetenties 
 

 bereid zijn te leren 
 betrokkenheid bij kinderen 
 discreet zijn 
 nauwkeurig kunnen werken 
 omgaan met diversiteit 
 (zelf)kritisch zijn 
 Leiding geven 
 Flexibiliteit inzake oproepbaarheid en werkbezoeken tijdens de openingsuren van de BKO locaties. 

 
Type- en niveaugerelateerde competenties 
 

 assertief zijn 
 beslissingen kunnen nemen 
 communicatief vaardig zijn 
 kunnen plannen, organiseren van eigen werk en werk van medewerkers 
 leiding kunnen geven en personeel kunnen evalueren 
 kunnen omgaan met stress 
 problemen kunnen oplossen 
 psychologisch doorzicht hebben 
 sociaal vaardig zijn 
 taalvaardig zijn 
 verantwoordelijkheidszin hebben 
 zelfstandig kunnen werken 
 visie kunnen ontwikkelen 
 vergaderingen kunnen leiden, opvolgen en verslaggeving verzorgen 
 reglementering kunnen opzoeken, interpreteren en uitleggen 
 zich vlot kunnen uitdrukken (mondeling en schriftelijk) 
 klantvriendelijkheid 



 

 
6.2 Kennis 

 kennis van pedagogie, ontwikkelings-psychologie, groepsdynamica, communicatie, actuele vormen van 
kinderopvang, actuele visies van kinderopvang 

 basiskennis van de sociale kaart 
 kennis van de dagelijkse verzorging van kinderen van hygiëne, veiligheid en milieu 
 basiskennis van financieel beleid en van fiscaliteit 
 basiskennis van het juridisch kader, commercieel beleid, van personeelsbeleid en van kwaliteitszorg 
 kennis van PC-gebruik 
 kennis van deontologie 
 Nederlandse taal beheersen 

6.3 Attitude (houding) 

6.3.1 Tegenover anderen 

 begrip voor kinderen 
 begrip en aandacht voor de ouders 
 correcte leiding over het personeel 
 bereidheid tot samenwerken (team, dienst) 
 opmerkingen kunnen aanvaarden van de hiërarchische oversten 

6.3.2 Tegenover de materie 

 orde en netheid 
 discretie 
 flexibiliteit 
 nauwkeurigheid 
 bereid tot bijscholing 
 kwaliteitsgericht 

7. ERVARING 

Geen 

 

8. ANDERE 

Verzorgd voorkomen 

 

9. VERRUIMENDE BEPALING 
 Het verrichten van ondersteunende taken van collega’s van andere OCMW diensten op vraag van de 

algemeen directeur van het lokaal bestuur. 
 
Opmerking:  
Het is de bedoeling om:  

-via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie de belangrijkste taken 
aan te halen 

 
-deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken 
omvatten opgedragen door de algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd. 

 
* * * 

 



 

 
Datum: ………………….. 

 
Voor kennisname: 
 
De werknemer: …………………. 
 
 
De directe leidinggevende/verantwoordelijke: ………………….. 
 
 
De algemeen directeur: ……………………………………. 
 
 
 
 


