Pedagogische Coördinator
SOS Kinderdorpen België zorgt er al 70 jaar voor dat kinderen in moeilijke familiesituaties toch kunnen
opgroeien binnen de warmte van een gezin, in België en 134 andere landen. We helpen gezinnen om
positieve verandering te brengen in hun situatie, zodat ze op lange termijn samen verder kunnen. En
als dat niet meer kan, bieden we kinderen zelf de warme thuis die ze nodig hebben om gezond op te
groeien.
Naast internationale projecten, heeft SOS Kinderdorpen 3 Belgische projecten: het kinderdorp in
Chantevent nabij Marche-en-Famenne (36 kinderen), het Hejmo-project voor niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen in Leuven (9 jongeren) en het Simba-project voor 0-3 jarigen die tijdelijk
worden opgevangen bij professionele zorgouders (11 kinderen).
Voor onze 3 Belgische projecten zijn we op zoek naar een Pedagogische Coördinator, die
verantwoordelijk is voor de coördinatie van onze pedagogische visie in deze 3 projecten. De
Pedagogische Coördinator rapporteert aan de Managing Director en coördineert een team van 4
collega’s: 2 projectcoördinatoren, een pedagogisch adviseur en een orthopedagogisch expert.
Jouw taken als Pedagogische Coördinator
1. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van een gedeelde en gedragen pedagogische visie:






Je zorgt ervoor dat de 3 Belgische projecten op pedagogisch vlak gealigneerd zijn
Je zorgt voor regelmatige uitwisselingen met de 3 Belgische projecten en bevordert meer
diepgaande uitwisselingen van ervaringen over relevante onderwerpen
Je deelt de “best practices” van de internationale federatie van SOS Kinderdorpen en bevordert
hun integratie in Belgische projecten
Je bent verantwoordelijk voor het documenteren van pedagogische praktijken van SOS
Kinderdorpen op basis van terreinexpertise, in samenwerking met een andere SOS-collega en de
pedagogische directie op het terrein
Je vertegenwoordigt SOS Kinderdorpen, ter ondersteuning van de 3 Belgische
projectcoördinatoren, bij stuurgroepen, Belgische kinderrechtennetwerken of ander overleg in de
jeugdhulp (Opgroeien en “Aide à la Jeunesse”)

2. Je coördineert de uitwerking en implementatie van transversale pedagogische thema’s van de
organisatie. Deze transversale thema’s worden zelfstandig opgevolgd door projectcoördinatoren,
die je coördineert en ondersteunt. Huidige thema’s zijn:






Twee transversale EU gefinancierde projecten: “Trauma Informed Practices” (traumasensitieve
zorg voor kinderen die opgroeien binnen de Jeugdhulp) en "Safe Behaviours" (acties voor het
opleiden van toezichthoudend personeel en jongeren om geweld tussen kinderen binnen de
programma's te voorkomen)
Het “Child Safeguarding” beleid en gerelateerde actieplannen
“Result Based Management” binnen de projecten: een resultaatgerichte aanpak om de bereikte
resultaten binnen de projecten op te volgen (op het gebied van monitoring en ontwikkeling van
kinderen en jongeren)
Jongerenparticipatie: innovatieve benaderingen om de participatie van jongeren in consultatie- en
besluitvormingsprocessen van de organisatie te vergroten

Daarnaast superviseer je indiening van specifieke projecten die relevant zijn voor de ontwikkeling van
bestaande projecten, met Belgische donors zoals de Koning Boudewijnstichting
Jouw competenties als Pedagogische Coördinator











Je hebt een master in de pedagogie
Je hebt minstens 8 jaar ervaring in het werk met jonge kinderen, adolescente en jongvolwassen
vluchtelingen, en/of gezinnen
Je spreekt zowel Nederlands als Frans en goede noties van het Engels
Je hebt kennis van pedagogische kaders zoals democratisch opvoeden, geweldloos verzet en de
principes van gedeeld ouderschap
Je ben sterk op projectmatig vlak: je hebt kennis van de verschillende stappen van een
projectcyclus en van de opvolging/evaluatie van een project
Je bent bekend met het agentschap Opgroeien van Vlaanderen, “Aide à la Jeunesse” in Wallonië
en het werkveld van de Integrale Jeugdhulp
Je hebt uitstekende coördinerende en structurerende vaardigheden
Het geeft je energie en voldoening om authentiek in contact te gaan met anderen
Je hebt een hart voor kinderen en hun ouders en je kan je vinden in de visie van SOS Kinderdorpen
Je bent verbaal en schriftelijk sterk

Wij bieden






Een contract van onbepaalde duur (voltijds)
Een aantrekkelijk loonpakket, in lijn met de sector
Een enthousiast en impact gedreven team met humor en zorg!
Opstart: juli 2021
Werkplek: Brussel, met wekelijkse verplaatsingen naar Leuven (Hejmo) en Liedekerke (Simba) en
regelmatige verplaatsingen naar Marche

Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV, motivatiebrief en 3 referenties vóór 16 mei 2021 naar job@soskinderdorpen.be. Meer info? Surf naar www.sos-kinderdorpen.be

