
Wat zouden jullie graag (deels) gerealiseerd zien na dit project? Wat zijn de doelstellingen? 

• Het lokaal bestuur zet voltijdse of deeltijdse (min 0,8 VTE) vacatures open voor kinderbegeleider 
buitenschoolse kinderopvang in combinatie met een andere functie vb. kinderverzorger 
(kleuter)onderwijs 

• Het lokaal bestuur heeft een duidelijk kader om de combinatiejobs in de praktijk vorm te geven. 

• Er is een duidelijk grotere instroom van geschikte kandidaten voor de job van kinderbegeleider 
buitenschoolse kinderopvang dankzij het aanbod aan combinatiejobs 

• Het lokaal bestuur is ‘top of mind’ als goede werkgever of bij het zoeken naar werk voor mensen uit de 
eigen gemeente. 

• Het lokaal bestuur kent haar troeven als werkgever en speelt ze uit naar de buitenwereld, in het 
bijzonder wat betreft de combinatiejobs. 

• Het lokaal bestuur is zich bewust van de valkuilen als werkgever in het bijzonder wat betreft de 
combinatiejobs en speelt hierop in. 

• Goede praktijken delen op vlak van combinatiejobs door het lokaal bestuur als werkgever. 

• Kinderopvang en onderwijs werken sectoroverschrijdend om elkaar zo te bestuiven. 

Waarom is dit project innovatief? 

Dit is het eerste project waarbij de publieke kinderopvang en onderwijs de handen in elkaar slaan om werk te 
maken van de invulling van vacatures. Wij geloven dat het belangrijk is om dit thema sectoroverschrijdend aan te 
pakken. Samen kunnen ze zich sterker profileren en biedt dit ook meer doorgroeikansen voor de kandidaten. 

Rond de combinatiejobs is er binnen de lokale besturen veel drempelvrees. Dit project zou deze drempelvrees 
kunnen doorbreken. 

Wie is de doelgroep? 

Verantwoordelijken van een kinderopvang, personeelsdienst lokaal bestuur, directeur kleuterschool. 

Op welke manier gaat er over het project gecommuniceerd worden (intern/extern)? 

Het project kan dienen als piloot waaruit VVSG en Diverscity een lerend netwerk kunnen destilleren om in de 
toekomst meerdere lokale besturen te begeleiden in hun zoektocht naar het introduceren van combinatiejobs (ook 
in andere sectoren). 

De deelnemers engageren zich om verworven kennis en vaardigeden te delen met andere besturen, dit via o.a. in 
werkgroepen, publicaties, themadagen … van VVSG/Diverscity en OVSG. 

Het project wordt ook verspreid naar de sector onderwijs door OVSG om de samenwerking tussen de sectoren 
onderwijs en kinderopvang uit te zoeken en te optimaliseren. 

 


