
               

Competenties Begeleider De Buiteling vzw 
Doelgroep Taken Competenties 

Kinderen Verzorgen van het dagelijks onthaal en 
de opvang van de kinderen 

Zelf de regels kennen en hanteren 

Kunnen omgaan met kinderen  

Voorbereiding van activiteiten (op papier en in de praktijk) 

Inkleding en promotie activiteiten 

Kunnen begeleiden van vrije spelactiviteiten 

Activiteiten opstarten, leiden en afronden 

Kunnen opzoeken van informatie 

Communicatieve vaardigheden (mondeling + schriftelijk) 

Kunnen zorgen voor een warm onthaal 

Kunnen ruimte laten en rekening houden met de gevoelens en 
gewoontes van kinderen 

Kunnen creëren van een huiselijke sfeer  

Omgaan met conflicten bij kinderen Kunnen inspelen op situaties die uit de hand dreigen te lopen. Bewust 
kunnen inbrengen en hanteren van situaties 

Regelend optreden bij uitingen van agressie 

Zorgen voor een gepaste groepssfeer. 
Bepalen van leefregels en afspraken in 
onderling overleg met de kinderen en 
toezien op de naleving ervan 

Duidelijk en consequent zijn in regels en verantwoordelijkheden 

Kunnen en willen betrekken van kinderen 

Ervoor kunnen zorgen dat ieder individu zich goed voelt in de groep 

Ouders 
 

Verwelkomen van ouders bij het 
brengen en halen van de kinderen 
 

Sociaal vaardig zijn 

Sensitief en responsief kunnen omgaan met ouders 

Kunnen vragen en luisteren naar informatie over de kinderen 

Kunnen opvangen van klachten van ouders 

Kunnen rekening houden met en respecteren van de opvoedingsstijl- 
en visie van ouders 

Mondeling en schriftelijk rapporteren 
van de opvang en het gedrag van 
kinderen aan ouders 

Kunnen meedelen van positieve en moeilijke boodschappen omtrent 
het gedrag van kinderen. Kunnen bespreken van eventuele problemen 
in de opvang. Kunnen luisteren en zoeken naar een oplossing met de 
ouders omtrent het naleven van afspraken 

Assertief zijn 

Wederzijds kennismaken met de 
nieuwe ouders 
 

Kunnen winnen van het vertrouwen van ouders. Het kunnen 
doorgeven van concrete praktische informatie over de opvang aan 
ouders 

Kunnen openstaan voor en respecteren van de normen en waarden 
van ouders 

Bijdragen aan de werking rond 
ouderparticipatie 

Inzien van het belang van samenwerking met ouders en het handelen 
hiernaar kunnen richten 

Het team Bespreken van de individuele kinderen, 
doelstellingen en knelpunten. Opvolgen 
van de ontwikkeling van de kinderen 

Kunnen participeren aan de kindbesprekingen en de informatie-
uitwisseling/kunnen overbrengen van informatie. Kunnen signaleren 
van gedrag en mogelijke problematische opvoedingssituaties van 
kinderen aan de verantwoordelijke en collega. Kunnen bespreken van 
de algemene toestand van de kinderen met het team 

Signaleren van klachten, vragen, 
suggesties van ouders aan de 
verantwoordelijke. Opvolgen van de 
ontwikkeling van kinderen 

Kunnen overbrengen van klachten,vragen, suggesties. Kunnen 
voorleggen van vragen van ouders aan een medisch verantwoordelijke 

Kunnen beoordelen wanneer iets moet besproken worden met de 
verantwoordelijke 

Discreet zijn 

Samenwerken met andere teamleden 
op een professionele wijze 
 

Bereid zijn tot open dialoog 

Constructief kunnen meewerken aan de sfeer in het team 

Kunnen rekening houden met de waarden en normen van collega’s 

Kunnen uitkomen voor de eigen mening en zichzelf zijn binnen het 
team 

Deelnemen aan teamvergaderingen. 
Overleggen over en zich stellen achter 
een pedagogische visie en kwalitatieve 
doelstellingen voor de 
opvangvoorziening 

Kunnen luisteren en actief deelnemen 

Kunnen naleven van vergaderafspraken 

Uitstralen van een positief imago van de organisatie 

Kennen en uitdragen van de pedagogische visie. 

Veiligheid Inzicht krijgen in de 
veiligheidsprocedures en deze eigen 
maken. Het belang ervan erkennen. 

- Kennis van basis Ehbo 
- Transport: verkeersregels en veiligheid kinderen garanderen 
- Kinderen steeds tellen en dit op regelmatige tijdstippen 
- Aandacht voor fysieke en psychische veiligheid 
- Brandveiligheid/evacuatieprocedure kennen en toepassen 

indien nodig. 

 


