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Word vrijwilliger in de kinderopvang 

Heb je een hart voor jonge kinderen? Geeft het spelen en verzorgen van baby’s en peuters je ener-

gie? Dan zoeken wij jou! Kom mee ons team versterken in de kinderopvang die we aanbieden tij-

dens onze ouderbijeenkomsten.  

Rebelle zoekt nieuwe vrijwilligers in de kinderopvang die samen met een professionele kinderbe-

geleider instaan voor de opvang van de aanwezige kinderen. We zoeken vrijwilligers overheen de 

verschillende locaties in de stad Antwerpen (Hoboken, Kiel, Borgerhout en Deurne Zuid).  

Wat doe je als vrijwilliger precies?  

Je staat in voor de opvang, zorg en het stimuleren van de ontwikkeling van de aanwezige kinderen.  

Met veel warmte geef je hen een leuke en ontspannende tijd.  

 Concrete taken : 

- De verschillende ontwikkelingsdomeinen van kinderen stimuleren door het aanbieden van een 

activiteit op maat: samen boekjes lezen, kleuren, rollenspelen, poppenkast spelen …  

- De kinderbegeleider en vrijwilliger vullen samen per kind een fiche in met de nodige informa-

tie (voedingsmoment, allergie, slaapnood …) zodat we dit kunnen delen met ouders.    

- Verzorgende taken zoals het voeden en verschonen van de baby’s en peuters.  

De vrijwilliger doet al deze taken steeds in duo én met de ondersteuning van een professionele 

kinderbegeleider. Aangezien dit voor veel kinderen het eerste moment is dat ze in aanraking ko-

men met kinderopvang, wordt er voldoende tijd genomen om te wennen. Ouders zijn altijd aanwe-

zig in de ruimte ernaast waardoor men steeds kan terugvallen op hen indien nodig. Elk opvang-

moment duurt een tweetal uur; in de voormiddag van 9u30-11u30 of in de namiddag van 13u-15u.  

Wanneer en hoe vaak? 

We beslissen samen hoe vaak je kan komen.  

Waar?  

Huis van het Kind Antwerpen-Kiel (Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen) 

Huis van het Kind Hoboken (Oudestraat 55, 2660 Hoboken) 

Huis van het Kind Borgerhout (Moorkensplein 9, 2140 Borgerhout)  

Huis van het Kind Deurne-Zuid (Sint-Rochusstraat 6, 2100 Deurne)  

Wat krijg je van ons? 

- Je komt terecht in een fijne omgeving en in een leuk team.  

- Je krijgt professionele ondersteuning en een kwaliteitsvolle omkadering binnen een professio-

nele organisatie.  

- We geven je een zinvolle tijdsbesteding. 



 

 

  

- Je krijgt een verzekering tijdens alle activiteiten die je uitvoert voor Rebelle (burgerlijke aan-

sprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). 

Wie zijn wij?  

Rebelle  is een vrouwenvereniging die via campagnes, projecten en activiteiten het welzijn van 
vrouwen verhoogt. Rebelle is er ook voor ouders en opvoeders. Rebelle is betrokken partner van 64 
Huizen van het Kind en organisator van 52 consultatiebureaus overheen Vlaanderen, één prenataal 
steunpunt en één inloopteam in Antwerpen. Onze consultatiebureaus staan in voor het opvolgen 
van de groei en ontwikkeling van kinderen tot en met 3 jaar. Als ouder kan je er ook terecht met al 
je opvoedingsvragen. In het prenataal steunpunt wordt de zwangerschap opgevolgd van vrouwen 
in precaire omstandigheden, op maat van de zwangere vrouw en haar omgeving. Ons inloopteam 
biedt preventieve gezinsondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 6 
jaar.  We organiseren groepsgerichte ouderbijeenkomsten,  spel en ontmoeting en open onthaal-
momenten binnen de Huizen van het Kind.  In de Huizen van het Kind zijn ouders met kinderen 
tot 24 jaar welkom. 

Interesse?  

Kom je graag kennismaken en bekijken of dit iets voor jou is ?  

Neem dan zeker contact op met Nasha Bouhoudane (0473 53 55 17 of nasha.bouhoudane@rebelle-

vzw.be).   

 

Bij het zoeken naar vrijwilligers streven we naar een bonte mix op vlak van leeftijd, origine, religie, gender 

enzovoort. Wij willen een diverse, inclusieve organisatie zijn waar iedereen zich thuis, welkom en veilig voelt.  
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