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Gedragscompetenties die bepalen 
hoe je als persoon omgaat met 
externe prikkels.

BETROUWBAARHEID

LEVENSLANG LEREN

STRESSBESTENDIGHEID
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COMPETENTIE BETROUWBAARHEID

CLUSTER ZELFSTURING
  
DEFINITIE  BETROUWBAAR ZIJN, AFSPRAKEN NAKOMEN EN ERVOOR ZORGEN DAT ANDEREN OP 

JE KUNNEN REKENEN. 
  
INDICATOREN Niveau I Handelt correct en respectvol.

• Respecteert (groeps)afspraken.
•  Respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie, ook bij het 

gebruik van nieuwe media.
• Voert taken nauwgezet uit.
• Handelt consequent: doet wat hij zegt, komt beloften en afspraken na.
• Neemt de verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, ook bij 

fouten, vergissingen of nalatigheden.
  
 Niveau II Handelt altijd integer, ook in minder eenduidige situaties. 

•  Blijft correct en integer handelen in situaties waarrond nog geen 
afspraken gemaakt zijn.

•  Houdt in zijn rol het algemeen belang duidelijk voor ogen en gedraagt 
zich daar ook naar.

•  Blijft in situaties van grote (externe) druk correct en integer handelen.
•  Spreekt anderen aan in geval van onethisch gedrag, wanneer regels en 

afspraken niet worden nageleefd en dergelijke.
•  Durft op een verantwoorde en onderbouwde wijze een uitzondering 

maken op de (groeps)afspraken.
  
 Niveau III Garandeert een respectvolle en integere werking in de praktijk.

•  Toont steeds voorbeeldgedrag rond regels, afspraken en ethische en 
sociale normen.

• Zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is en blijft van de verwachte 
gedragsnormen.

• Garandeert een transparante structuur binnen de organisatie.
• Onderneemt concrete acties bij onethisch gedrag, het niet-naleven van 

afspraken of regels bij medewerkers.
  
 Opmerkingen  Opgelet: dit betreft een basiscompetentie die je zal terugvinden als uitgangspunt/

houding in verschillende andere competenties.
   (I) Het respecteren van het beroepsgeheim valt hier onder. (III) Dit niveau hoort 

meestal bij een leidinggevende functie.
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COMPETENTIE LEVENSLANG LEREN

CLUSTER ZELFSTURING
  
DEFINITIE  HET PROFESSIONALISEREN VAN HET EIGEN FUNCTIONEREN DOOR EEN 

LEVENSLANGE LEERHOUDING AAN TE NEMEN.
  
INDICATOREN Niveau I  Is bereid bij te leren en zich aan te passen.

•  Is bereid om nieuwe methodes te leren en nieuwe kennis te verzamelen.
•  Staat open voor feedback.
• Vraagt om uitleg en toelichting.
• Geeft aan waar zich problemen of moeilijkheden in de taak voordoen.
• Past het eigen handelen aan op basis van dagelijkse ervaring.

  
 Niveau II  Denkt na over en neemt actie tot persoonlijke en professionele groei.

•  Denkt kritisch na over het eigen dagelijkse handelen.
•  Kan een eigen sterkte-zwakteanalyse maken aan de hand van 

hulpmiddelen.
•  Vraagt uit eigen initiatief feedback.
•  Past het geleerde toe in de praktijk.
•  Doet voorstellen voor eigen vormings-, leerbehoeften.

  
 Niveau III Neemt continu initiatieven om te professionaliseren. 

•  Informeert zich regelmatig over nieuwe ontwikkelingen.
•  Benut informatie afkomstig uit andere vakgebieden.
•  Toetst nieuwe kennis en inzichten aan de praktijk.
•  Zoekt actief naar mogelijkheden om het eigen handelen te verbeteren. 
•  Werkt concrete voorstellen uit om het eigen handelen te verbeteren.
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COMPETENTIE STRESSBESTENDIGHEID

CLUSTER ZELFSTURING
  
DEFINITIE  EFFICIËNT GEDRAG VERTONEN IN SITUATIES MET HOGE COMPLEXITEIT, TIJDS- OF 

WERKDRUK. 
  
INDICATOREN Niveau I Blijft kalm en rustig bij het dagelijkse werk en weet het overzicht te  
  bewaren. 

•  Reageert kalm bij plotse wijzigingen in de planning en onverwachte 
omstandigheden.

•  Blijft beheerst in situaties van tijdelijk verhoogde druk.
•  Blijft doelgericht handelen in situaties van tijdelijk verhoogde druk.
•  Behoudt overzicht, ook in drukke situaties.

  
 Niveau II Blijft kalm en rustig in kritische situaties. 

•  Blijft doorzetten op moeilijke momenten, bij tegenslagen en 
teleurstellingen.

•  Blijft rustig praten en geeft een ontspannen indruk, ook al maakt zijn 
gesprekspartner het hem moeilijk.

•  Voert verschillende taken of opdrachten gelijktijdig uit op een efficiënte 
manier.

•  Zoekt efficiënt en beheerst oplossingen voor problemen.
•  Stuurt zijn aanpak onmiddellijk bij wanneer de situatie dat vraagt.

  
 Niveau III   Blijft kalm en rustig in complexe situaties en gevaarsituaties. 

•  Blijft rustig in complexe situaties en situaties met onzekerheden en 
onbekenden.

•  Blijft functioneren in situaties waar sprake is van langdurige of 
herhaalde hoge (tijds)druk, tegenslag en complicaties.

•  Blijft zich openstellen voor meningen of opmerkingen van anderen, 
ondanks een hoge (tijds)druk. 

•  Kan onder moeilijke omstandigheden hoofd- en bijzaak in het eigen 
werk onderscheiden.

•  Zoekt, ook onder grote druk en weerstand, naar een aangepaste stijl en 
aanpak om zijn doelstelling toch te bereiken.

  
 Opmerkingen  (I) Voorbeelden van tijdelijk verhoogde druk: piekmomenten zoals het breng- 

en haalmoment, verzorgingsmoment, eetmoment, … (II) Voorbeelden van 
kritische situaties: plots personeelstekort, veel taken ineens moeten doen, 
twee kinderen kwetsen zich gelijktijdig, de poort is stuk, een ouder dient een 
klacht in, … (III) Voorbeelden van complexe en gevaarsituaties: een kind met 
hersenvliesontsteking, een kind dat niet meer ademt, een agressieve ouder in de 
opvang, een kind uit de opvang dat sterft aan kanker, … 
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Gedragscompetenties die bepalen 
hoe je omgaat met anderen, hoe je 
relaties opbouwt.

INLEVINGSVERMOGEN

SAMENWERKEN

OMGAAN MET DIVERSITEIT

NETWERKEN

HELDER COMMUNICEREN

OVERTUIGINGSVERMOGEN

COACHEN
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COMPETENTIE INLEVINGSVERMOGEN

CLUSTER RELATIE
  
DEFINITIE  HET VERMOGEN OM JE TE VERPLAATSEN IN ANDEREN, BEGRIP EN BETROKKENHEID 

TE TONEN EN HIER OP EEN AANGEPASTE MANIER NAAR TE HANDELEN. 
  
INDICATOREN Niveau I Ziet en begrijpt gevoeligheden.

• Leeft zich in de denkwereld en de gevoelswereld van de anderen in.
• Houdt rekening met de omstandigheden waarin de anderen zich 

bevinden.
• Merkt emoties van anderen op.
• Kan het welbevinden van anderen inschatten.
• Laat emoties toe en toont begrip.
• Leidt uit het gedrag van de anderen de mogelijke behoeften af.

  
 Niveau II  Gaat adequaat om met door anderen geuite gedachten, gevoelens, 

behoeften en verwachtingen.
•  Geeft duidelijk blijk van begrip voor de gedachten, gevoelens, behoeften 

en verwachtingen van anderen. 
•  Houdt rekening met gedachten, gevoelens, behoeften en verwachtingen 

in het eigen handelen.
•  Gaat op zoek naar onderliggende gedachten, gevoelens, behoeften en 

verwachtingen van anderen.
•  Speelt in op de gedachten, gevoelens, behoeften en verwachtingen van 

anderen.
•  Past het eigen gedrag aan de leefwereld van anderen aan.

  
 Niveau III  Gaat adequaat om met impliciete, onuitgesproken gedachten, 

gevoelens, behoeften, verwachtingen van anderen.
•  Kan de gevoeligheden en de (te verwachten) reacties vooraf goed 

inschatten.
•  Speelt gepast in op onuitgesproken gevoelens en verwachtingen van 

anderen.
•  Betrekt de sociale en menselijke aspecten in zijn analyse van de situatie.
•  Creëert (zelf)vertrouwen bij de anderen en ondersteunt. 

  
 Opmerkingen  Onder emoties verstaan we uitingen van de verschillende emoties zoals boos, 

bang, blij en droevig.
   Binnen de kinderopvang zal de focus in de eerste plaats gericht zijn op de 

beleving van kind en ouder.
   Gedrag kan zich uiten in verbale en non-verbale signalen.                                                                     
   (III) Onder andere de zorg voor kinderen met specifieke zorgbehoeften vraagt 

een hoog niveau van inlevingsvermogen. 
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COMPETENTIE SAMENWERKEN

CLUSTER RELATIE
  
DEFINITIE  MEEWERKEN OP EEN CONSTRUCTIEVE MANIER AAN EEN GEZAMENLIJKE 

DOELSTELLING, GROEPSSFEER EN OVERLEG.
  
INDICATOREN Niveau I Informeert, helpt collega’s en overlegt.

•  Maakt afspraken met collega’s.
•  Aanvaardt groepsbeslissingen.
•  Luistert naar de inbreng van collega’s.
•  Deelt kennis met collega’s.
•  Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen 

opdracht.
•  Overlegt met collega’s en zoekt naar een oplossing, consensus of 

compromis.
•  Vraagt spontaan en proactief de mening van collega’s.

  
 Niveau II Stimuleert de samenwerking binnen het team.

•  Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren.
•  Geeft opbouwende kritiek en feedback aan collega’s.
•  Moedigt collega’s aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en op 

een open manier onderling van gedachten te wisselen.
•  Motiveert anderen om conflicten uit te praten.
•  Moedigt collega’s aan om gezamenlijk oplossingen te vinden.
•  Bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor 

verscheidenheid in mensen.
  
 Niveau III Zorgt voor samenwerking binnen de organisatie.

•  Draagt samenwerking uit als belangrijke waarde en spreekt anderen 
daarop aan.

•  Werkt actief aan het scheppen van een goede vertrouwensband met 
anderen.

•  Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen 
anderen te verstevigen.

•  Creëert en benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het 
overleg rond aangelegenheden die de (deel)werking overstijgen.

•  Creëert een draagvlak voor het oplossen van problemen, beslissingen en 
acties die de eigen dienst overstijgen.
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COMPETENTIE OMGAAN MET DIVERSITEIT

CLUSTER RELATIE
  
DEFINITIE  POSITIEF EN RESPECTVOL OMGAAN MET VERSCHEIDENHEID (SOCIALE, ETNISCHE, 

RELIGIEUZE OF FILOSOFISCHE ACHTERGROND, ECONOMISCHE STATUS, 
OPLEIDINGSNIVEAU, SEKSUELE GEAARDHEID, LICHAMELIJKE EN VERSTANDELIJKE 
MOGELIJKHEDEN, GEDRAGSMOEILIJKHEDEN, NORMEN EN WAARDEN, …), ZOWEL 
BIJ KINDEREN, OUDERS, COLLEGA’S EN EXTERNEN.

  
INDICATOREN Niveau I Toont respect voor identiteit en diversiteit van anderen.

•  Heeft oog voor verschillen tussen mensen. 
•  Laat eigen vooroordelen niet meespelen in de werkcontext.
•  Toont belangstelling voor het perspectief van anderen.
•  Laat anderen toe om zichzelf te zijn.

  
 Niveau II Gaat op een positieve manier om met identiteit en diversiteit van 
  anderen.

•  Geeft op een evenwichtige manier aandacht aan anderen.
•  Houdt rekening met de behoeften, leefgewoonten en waarden en 

normen van anderen.
•  Stemt zijn activiteiten en handelingen af op de eigenheid van anderen.
•  Zet kinderen aan tot het ontwikkelen van respect voor anderen.
•  Waarborgt de continuïteit tussen de thuisomgeving en de opvang.

  
 Niveau III  Ondersteunt kinderen, ouders, collega’s en externen in het positief 

omgaan met identiteit en diversiteit van anderen. 
•  Spreekt iemand aan wanneer hij niet respectvol omgaat met anderen.
•  Maakt diversiteit bespreekbaar met anderen.
•  Organiseert initiatieven waarbij anderen verscheidenheid op een 

positieve manier leren kennen.
•  Creëert een (veilige) omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

  
 Opmerkingen  De manier waarop je omgaat met diversiteit is uiteraard in lijn met de visie van 

het opvanginitiatief.     
   (I) Mensen: kinderen, ouders, collega’s en externen. (II) De prioriteit binnen 

de kinderopvang zal hier bij het kind en de ouder liggen. Activiteiten kan 
hier bijvoorbeeld slaan op het spelaanbod, momenten van ouderparticipatie, 
spelactiviteiten, … (III) Een veilige omgeving, is een omgeving waarin je zorg 
draagt voor de eigenheid en het welbevinden van anderen en zich betrokken 
opstelt ten aanzien van anderen. 
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COMPETENTIE NETWERKEN

CLUSTER RELATIE
  
DEFINITIE  PROFESSIONELE RELATIES ONTWIKKELEN EN ONDERHOUDEN, DIE BIJDRAGEN AAN 

EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VAN HET OPVANGINITIATIEF.
  
INDICATOREN Niveau I  Maakt gebruik van bestaande contacten wanneer dit een meerwaarde 

heeft voor de eigen opdracht.
•  Informeert en ondervraagt externen over het kinderopvanggebeuren 

(m.b.t. de organisatie en/of het kind). 
•  Volgt op wat er gebeurt in het opvanginitiatief en bij de lokale partners. 
•  Werkt regelmatig samen met externen in het kader van een specifiek 

probleem.
•  Doet voorstellen naar het beleid m.b.t. tot mogelijke 

samenwerkingspartners.
  
 Niveau II Gaat contacten aan met (in)directe betrokkenen en andere 
  initiatiefnemers.

•  Beschikt over enkele vaste contactpersonen waar hij regelmatig een 
beroep op doet. 

•  Maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij opleidingen, 
(netwerkings)activiteiten, …

•  Neemt deel aan georganiseerde (netwerkings)activiteiten.
•  Neemt zelf contact op voor het verkrijgen van informatie, steun of 

samenwerking.
•  Neemt regelmatig contact op met andere initiatiefnemers om 

ervaringen uit te wisselen.
  
 Niveau III  Bouwt nieuwe relaties uit, die vandaag of morgen nuttig kunnen zijn 

voor het opvanginitiatief.
•  Legt actief nieuwe contacten tijdens (netwerkings)activiteiten, 

studiedagen, opleidingen, … 
•  Zoekt mogelijkheden tot samenwerking met externe partners.
•  Brengt mensen met elkaar in contact, stelt hen aan elkaar voor.
•  Betrekt externen bij specifieke activiteiten, projecten, … omwille van 

informatie, expertise.
•  Verankert samenwerking met anderen in het beleid.
•  Kan een ruim netwerk inschakelen om de werkzaamheden van het 

opvanginitiatief te ondersteunen.
  
 Opmerkingen  Bij het netwerken staan volgende thema’s centraal: bijkomende informatie 

verzamelen, problemen aankaarten en ervaringen uitwisselen. Op hogere niveaus 
zien we netwerken als een instrument om strategische partnerships te sluiten en 
impact te verwerven binnen de kinderopvang.

   (I) Externen: sociale kaart, Opvoedingswinkels, CLB, leerkrachten, kinesisten, 
speelpleinen, … (II) Georganiseerde (netwerkings)activiteiten zijn bijvoorbeeld: 
met de kinderen en/of ouders deelnemen aan activiteiten in de buurt. (Buurtgericht 
werken, sociale inclusie) (III) Externe partners: andere opvanginitiatieven, diensten 
in de gemeente/provincie, Vertrouwenscentrum, CAW, …                                                       
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COMPETENTIE HELDER COMMUNICEREN

CLUSTER RELATIE
  
DEFINITIE  OP EEN BEGRIJPELIJKE WIJZE COMMUNICEREN, IN OVERLEG GAAN EN AANZETTEN 

TOT HELDER COMMUNICEREN.
  
INDICATOREN Niveau I  Spreekt op een begrijpelijke wijze.

•  Maakt spontaan oogcontact.
•  Spreekt verzorgd standaard Nederlands.
•  Brengt een (moeilijke) boodschap vlot en begrijpelijk over.
•  Gaat regelmatig na of de boodschap voor de anderen duidelijk is.
•  Stemt non-verbale communicatie af op verbale communicatie.
•  Gebruikt een gepaste woordenschat en spreektempo.
•  Gebruikt een gepaste communicatiestijl, afhankelijk van de situatie.

  
 Niveau II Gaat in overleg met anderen.

•  Spreekt anderen spontaan aan.
•  Geeft de gesprekspartner de kans om te reageren en onderbreekt hem 

niet.
•  Past communicatiestijl tijdens overleg aan de mogelijkheden/

eigenheden van gesprekspartner aan.
•  Geeft tussendoor een correcte samenvatting van wat gezegd is.
•  Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de andere zegt, niet 

duidelijk is.
•  Past zijn luisterhouding tijdens overleg aan de gesprekspartner(s) aan.
•  Reageert op non-verbale signalen van zijn gesprekspartner.

  
 Niveau III  Communiceert vlot met een uiteenlopend publiek en zet anderen aan 

tot helder communiceren.
•  Gaat actief op zoek naar andere meningen en standpunten.
•  Treedt in dialoog met anderen, zelfs bij moeilijk bespreekbare thema’s.
•  Bouwt zijn uiteenzetting op een gerichte en gestructureerde manier op.
•  Past zijn woordenschat en communicatiestijl aan de doelgroep aan, 

vermijdt vakjargon.
•  Gebruikt voorbeelden en vergelijkingen om voorstellen en 

boodschappen meer kracht bij te zetten.
•  Zet eigen medewerkers aan tot professionele communicatie met 

anderen.
  
 Opmerkingen  Communicatie met anderen houdt in: communicatie met ouders, kinderen, 

collega’s, leidinggevenden, partners, …
   (Deze competentie is een belangrijke bouwsteen om taalvaardigheid bij kinderen 

op een correcte manier te stimuleren.)
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COMPETENTIE OVERTUIGINGSVERMOGEN

CLUSTER RELATIE
  
DEFINITIE  AAN DE HAND VAN GOEDE ARGUMENTEN EN GEPASTE METHODES INZICHT GEVEN 

EN EEN AKKOORD VERWERVEN.
  
INDICATOREN Niveau I Is duidelijk en consequent. 

•  Komt op een beheerste manier uit voor de eigen mening. 
•  Legt duidelijk uit waarom bepaalde afspraken van toepassing zijn.
•  Brengt zijn ideeën op een enthousiaste manier.
•  Stelt kordaat grenzen indien nodig.
•  Houdt rekening met het effect van eigen standpunten en berispingen op 

anderen. 
•  Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen. 

  
 Niveau II Argumenteert zijn ideeën op een gepaste manier. 

•  Argumenteert zijn standpunt op basis van concrete voorbeelden.
•  Steunt zijn argumentatie op een samenhangende redenering. 
•  Kan anderen enthousiasmeren door een aangepaste stijl te hanteren.
•  Neemt tijd om in te gaan op signalen van weerstand.
•  Verdedigt op een constructieve wijze het eigen standpunt bij 

tegenargumenten.
  
 Niveau III Gebruikt aangepaste overtuigingsstrategieën. 

•  Denkt vooraf aan het effect dat de eigen argumentatie kan hebben op 
anderen.

•  Legt vooraf contacten met anderen om de situatie te verkennen.
•  Vergroot het effect van de boodschap door een gepaste 

communicatiemix.
•  Kan tegenargumenten ombuigen en aanwenden in de eigen 

argumentatie.
•  Stelt zich boven tegenstrijdige belangen, treedt op als facilitator.
•  Gaat steeds op zoek naar een win-winsituatie.
•  Dwingt geloofwaardigheid en autoriteit af op basis van expertise en 

ervaring.
  
 Opmerkingen  (I) Het structureren van kinderen wordt beschouwd als een pedagogische 

vaardigheid, vakkennis. Overtuigingsvermogen is de manier waarop je  in 
interactie treedt met anderen, o.m. kinderen. Bijvoorbeeld: tegen een kind 
zeggen dat hij de schoenen moet uitdoen bij het betreden van de motorische 
ruimte om het materiaal niet te beschadigen en om andere kinderen geen pijn te 
doen. (II) Het enthousiasmeren kan hier slaan op het betrekken van kinderen bij 
een spel of een activiteit. Daarnaast is enthousiasmeren eveneens van toepassing 
op een leidinggevende die een team motiveert voor een specifieke activiteit. (III) 
Bijvoorbeeld: contact opnemen met anderen om goede argumenten te hebben 
voor voorstellen of beslissingen (kindermishandeling, …). 
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COMPETENTIE COACHEN

CLUSTER RELATIE
  
DEFINITIE  ANDEREN (KINDEREN, COLLEGA’S, …) STIMULEREN, ONDERSTEUNEN EN HELPEN 

OM ZICH TE (BLIJVEN) ONTWIKKELEN.
  
INDICATOREN Niveau I Stimuleert en ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling.

•  Laat kinderen zelf ontdekken hoe iets werkt/moet.
•  Moedigt kinderen aan tot initiatief. 
•  Biedt gepaste (spel)prikkels aan kinderen.
•  Geeft bevestiging aan kinderen.
•  Biedt structuur tijdens de dagelijkse werking.
•  Legt uit hoe iets op een bepaalde manier moet gedaan worden en 

waarom, of doet voor hoe het moet (aangepast aan de mogelijkheden 
van het kind).

•  Is duidelijk en consequent bij het hanteren van regels en het geven van 
verantwoordelijkheden.

  
 Niveau II  Ondersteunt anderen (collega’s, werknemers, stagiairs …) in hun 

groei- en leerproces.
•  Werkt laagdrempelig en is benaderbaar.
•  Heeft aandacht voor het welbevinden van anderen.
•  Geeft constructieve feedback op basis van objectieve observaties.
•  Geeft uitleg om het inzicht van de ander in het eigen functioneren te 

versterken.
•  Geeft aanwijzingen en tips om de aanpak te verbeteren.
•  Geeft medewerkers ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid.
•  Biedt concrete situaties om te leren aan (opdrachten, meevolgen, 

opleidingen, …).
  
 Niveau III  Begeleidt anderen (collega’s, werknemers, stagiairs …) in hun 

groeiproces en zet aan tot (zelf)ontplooiing.
•  Geeft zelf het goede voorbeeld m.b.t. openstaan voor feedback, 

permanent leren, …
•  Stimuleert anderen om zelf een gepaste aanpak te vinden, eerder dan 

meteen een oplossing aan te reiken.
•  Geeft heldere en genuanceerde feedback, gericht op ontwikkeling.
•  Heeft oog voor potentiële capaciteiten van de anderen.
•  Stimuleert anderen om eigen ontwikkelingsmogelijkheden na te gaan.
•  Biedt kansen en ruimte om ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.

  
 Opmerkingen  (I) Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling kan bijvoorbeeld gaan over 

zindelijkheidstraining, stimulerend ingerichte speelhoeken, conflictoplossend 
vermogen, … (II) Deze begeleiding kan vorm krijgen in een Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan.                                            

   (III) Kansen kunnen zijn: artikels, boeken, brochures, cursussen, financiële 
middelen, vormingsuren, … Onder het aanzetten tot (zelf)ontplooiing verstaan 
we zowel het stimuleren van persoonlijke als professionele groei. 
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Gedragscompetenties die bepalen 
op welke manier je omgaat met 
informatie, zowel op het niveau van 
verwerking als de manier waarop je 
daarmee aan de slag gaat.

PROBLEEMVERKENNING

OORDEELSVORMING

VISIE

CREATIVITEIT 
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COMPETENTIE PROBLEEMVERKENNING

CLUSTER INFORMATIE
  
DEFINITIE  OP EEN EFFICIËNTE WIJZE OP ZOEK GAAN NAAR AANVULLENDE, RELEVANTE 

INFORMATIE OM DE PROBLEEMSITUATIE IN KAART TE BRENGEN EN TE BEGRIJPEN.
  
INDICATOREN Niveau I Vangt signalen op en gaat actief op zoek naar bijkomende informatie.

• Is aandachtig voor zijn omgeving.
• Merkt probleemsituaties op.
• Observeert de situatie.
• Stelt vragen.
• Wint informatie in bij verschillende bronnen.

  
 Niveau II Ziet de kern van het probleem.

• Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
• Benoemt de kern van het probleem of de situatie.
• Gaat systematisch tewerk bij het analyseren van een probleem.
• Brengt de situatie overzichtelijk in kaart.

  
 Niveau III Heeft een scherp inzicht: ziet zinvolle verbanden en oorzaken.

• Bekijkt een probleem vanuit verschillende gezichtspunten.
• Houdt rekening met relevante detailinformatie.
• Ziet de oorzaken en de gevolgen van problemen die zich voordoen.
• Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
• Ziet de dieper liggende, minder voor de hand liggende redenen en 

samenhangen.
• Integreert nieuwe elementen in de bestaande informatie.

  
 Opmerkingen  Probleemverkenning vindt plaats m.b.t. kinderen (conflicten, moeilijk 

gedrag, hevige emoties, ziekte, …), ouders (moeilijke opvoedingssituaties, 
ontevredenheid, …) en de gehele opvangsituatie (conflicten in het team, 
organisatorische problemen, …).                                                                                         

   (I) Aandachtig zijn voor zijn omgeving houdt ook observatie van kinderen 
in. Probleemsituaties kunnen te maken hebben met kinderen, maar ook met 
collega’s, de opvang, ouders, … Bronnen kunnen zijn: literatuur, kinddossiers, 
internet, ervaringsdeskundigen, …
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COMPETENTIE OORDEELSVORMING

CLUSTER INFORMATIE
  
DEFINITIE  MENINGEN VORMEN EN INZICHT HEBBEN IN DE CONSEQUENTIES ERVAN, OP BASIS 

VAN EEN AFWEGING VAN DE AANWEZIGE INFORMATIE.
  
INDICATOREN Niveau I Maakt logische veronderstellingen en trekt hieruit conclusies.

• Is gezond-kritisch ingesteld.
• Schat een situatie correct in, aan de hand van de aanwezige informatie.
• Houdt bij het vormen van een mening, rekening met de invloed hiervan 

op anderen.
• Bekijkt de mogelijke alternatieven.

  
 Niveau II Neemt standpunten in, met inzicht in de gevolgen daarvan.

• Benoemt kritische situaties, knelpunten en problemen.
• Neemt ten aanzien van problemen of situaties een persoonlijk 

standpunt in.
• Neemt een standpunt in op basis van onvolledige, maar voldoende 

informatie.
• Bouwt een gefundeerde redenering op, rekening houdend met de 

gevolgen.
• Kijkt ook naar de mogelijke (nadelige) gevolgen van het ingenomen 

standpunt.
• Benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken.

  
 Niveau III Ontwikkelt een genuanceerd en geïntegreerd oordeel.

• Komt tot een oordeel, rekening houdend met alle factoren.
• Onderbouwt zijn oordeel en zorgt zo voor een inhoudelijke meerwaarde.
• Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk.
•  Onderkent zowel de positieve als negatieve kanten van het eigen 

oordeel of voorstel.
• Durft zich kritisch op te stellen in het beoordelen van complexe 

  situaties.
  
 Opmerkingen  Uitingen van oordeelsvorming beginnen vaak met woorden als “Ik vind …”. 

Deze competentie gaat over een oordeel vormen aan de hand van aanwezige 
informatie. Niet alle medewerkers moeten dit (in dezelfde mate) doen.
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COMPETENTIE VISIE

CLUSTER INFORMATIE
  
DEFINITIE  AFSTAND NEMEN VAN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK EN EIGEN IDEEËN 

UITWERKEN VOOR DE TOEKOMST, ZE IN EEN RUIMERE CONTEXT EN EEN 
LANGETERMIJNPERSPECTIEF PLAATSEN.

  
INDICATOREN Niveau I  Plaatst taken en problemen in een ruimere context.

• Kan het belang van de werkwijze van de opvang duiden.
• Schat de ruimere gevolgen van eigen acties, voorstellen en beslissingen 

correct in.
• Maakt zich los van de dagelijkse problematiek, neemt de tijd om vooruit 

te denken.
• Kan sectoroverschrijdend denken.
• Ziet de invloed van kinderopvang op andere domeinen van de 

samenleving.
  
 Niveau II  Betrekt bredere (maatschappelijke, …) factoren en ontwikkelt hier 

eigen ideeën rond.
•  Volgt de relevante trends en ontwikkelingen binnen de kinderopvang.
•  Kadert adviezen, beslissingen en (nieuwe) acties in de bredere 

organisatiecontext/beleidscontext.
•  Denkt vooruit en ziet daardoor mogelijke problemen of kansen die zich 

(kunnen) voordoen.
• Doet voorstellen aan het beleid voor de toekomstige werking van de 

kinderopvang.
  
 Niveau III Ontwikkelt een visie voor de toekomst.

•  Brengt een eigen beleid, gebaseerd op een duidelijke visie m.b.t. de 
missie en de objectieven van de organisatie.

• Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren.
•  Durft vernieuwend te zijn en bereidt de organisatie voor op toekomstige 

uitdagingen.
•  Creëert een omgeving waar het ontwikkelen van nieuwe ideeën wordt 

gestimuleerd.
  
 Opmerkingen  (I) Andere domeinen van de samenleving kan betrekking hebben op de drie 

functies van kinderopvang. (II) Relevante trends en ontwikkelingen kan slaan 
op nieuwe pedagogische visies, nieuwe regelgevende kaders, nieuwe technieken 
op vlak van groepsdynamica, … (III) De klemtoon ligt op het voorbereiden 
van de organisatie op de toekomst en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, 
uitdagingen, tendensen.
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COMPETENTIE CREATIVITEIT

CLUSTER INFORMATIE
  
DEFINITIE  ORIGINELE EN/OF VERNIEUWENDE OPLOSSINGEN EN VOORSTELLEN FORMULEREN 

OP HET VLAK VAN OMGANG MET OUDERS, KINDEREN EN ANDEREN, OP HET VLAK 
VAN ACTIVITEITEN, …

  
INDICATOREN Niveau I  Staat open voor vernieuwende en originele oplossingen en 

voorstellen.
• Toont een gezonde dosis nieuwsgierigheid voor vernieuwing en 

verandering.
• Is bereid om een nieuw idee of oplossing uit te proberen.
• Stelt bestaande gebruiken op een gezonde kritische wijze in vraag.

  
 Niveau II  Bedenkt nieuwe en originele ideeën en oplossingen voor de werking 

van de kinderopvang.
• Ziet kansen om bestaande praktijken anders aan te pakken.
• Komt met nieuwe ideeën, voorstellen of oplossingen.
• Stelt verschillende alternatieven voor.
• Durft verrassend uit de hoek te komen in het zoeken naar oplossingen.

  
 Niveau III  Zet anderen aan tot vernieuwende en originele oplossingen en 

voorstellen. 
• Waardeert creatief denken bij medewerkers.
• Gaat in op nieuwe ideeën die medewerkers aanbrengen.
• Laat de medewerkers regelmatig kritisch nadenken over de huidige 

werking.
•  Laat zich niet tegenhouden door praktische belemmeringen in het 

zoeken naar oplossingen of nieuwe ideeën.
•  Ziet mogelijkheden om werkwijzen uit andere vakgebieden in te zetten 

in de kinderopvang.
  
 Opmerkingen  Deze competentie heeft als doel innovatie te stimuleren binnen de kinderopvang 

en voortdurend in beweging te blijven.
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Gedragscompetenties die bepalen 
hoe je omgaat met vragen, 
problemen, uitdagingen.

OMGAAN MET PROCEDURES

AANPASSINGSVERMOGEN

VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN

KINDGERICHT HANDELEN

BESLISSEN

ORGANISATIEBETROKKENHEID
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COMPETENTIE OMGAAN MET PROCEDURES 

CLUSTER ACTIE
  
DEFINITIE  PROCEDURES EN REGELS DIE IN DE OPVANG GEHANTEERD WORDEN UITVOEREN, 

OPVOLGEN EN VERBETEREN.
  
INDICATOREN Niveau I Respecteert regels en procedures van het opvanginitiatief. 

• Informeert zich regelmatig over de regels en procedures.
• Gaat regelmatig na of het eigen handelen in overeenstemming gebeurt.
• Past regels en procedures steeds toe.

  
 Niveau II Bewaakt regels en procedures van het opvanginitiatief.

• Spreekt anderen aan bij het overtreden van regels en procedures.
•  Herinnert medewerkers op regelmatige basis aan de aanwezige regels 

en procedures.
• Verduidelijkt de aanwezige regels en procedures.
• Maakt uitzonderingen op regels en procedures wanneer de situatie dat 

vraagt.
  
 Niveau III Verbetert regels en procedures van het opvanginitiatief.

• Staat open voor feedback over regels en procedures.
• Evalueert de procedures en regels via verschillende methodieken.
•  Bepaalt de procedures en werkmethodes die zullen worden gevolgd om 

de doelen te bereiken.
• Stuurt regels en procedures bij wanneer het de werking ten goede komt.
• Introduceert verbeteringen in werkaanpak en procedures.

  
 Opmerkingen  Voorbeelden van procedures zijn: crisisprocedure; procedure grensoverschrijdend 

gedrag, … Onder procedures worden eveneens (tijdelijke) uitvoerings- of 
begeleidingsplannen verstaan. 
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COMPETENTIE AANPASSINGSVERMOGEN

CLUSTER ACTIE
  
DEFINITIE  DE OPVANG, HET EIGEN GEDRAG EN DE AANPAK AANPASSEN AAN (VAAK 

WISSELENDE) KINDEREN, OUDERS, COLLEGA’S EN AAN DE SITUATIE VAN HET 
MOMENT.

  
INDICATOREN Niveau I Past zijn gedrag aan indien de concrete situatie dit vereist.

• Verhoogt het werktempo indien de omstandigheden dit vragen.
• Stuurt zijn bezigheden bij met het oog op nieuwe prioriteiten en vragen.
• Past zijn gedrag en (spel)houding aan het specifieke kind/ouder/collega 

aan.
• Past zijn gedrag en (spel)houding aan verschillende leeftijden, groepen, 

… aan. 
•  Wijzigt zijn geplande acties onmiddellijk, bij veranderende 

omstandigheden of naargelang de inbreng van anderen.
  
 Niveau II Past zijn gedrag aan om efficiënter te werken. 

•  Is aandachtig voor signalen die het bijsturen van een gekozen aanpak 
noodzakelijk maken.

•  Gaat regelmatig na of het doel van de actie bereikt wordt, om indien 
nodig tijdig de aanpak te kunnen bijsturen.

•  Zoekt andere manieren om een situatie aan te pakken, wanneer de 
gekozen aanpak niet werkt.

•  Formuleert verscheidene concrete alternatieven om de doelstellingen 
beter, efficiënter te kunnen bereiken.

  
 Niveau III  Blijft soepel en doelgericht functioneren in situaties die bijzonder 

onderhevig zijn aan veranderingen.
•  Blijft doelmatig handelen in situaties waarbij er verscheidene zaken 

plots veranderen.
•  Handelt soepel en efficiënt in situaties waarbij de eigen kennis en 

ervaring ontoereikend zijn.
•  Anticipeert: schat de mogelijke hindernissen vooraf in.
•  Ontwikkelt verschillende strategieën: bekijkt vooraf verschillende 

wegen om het doel te bereiken en heeft alternatieven voorhanden.
  
 Opmerkingen  (I) Omstandigheden die vragen om een verhoogd werktempo zijn bijvoorbeeld: 

plots bijkomende taken, onvoorziene omstandigheden, …
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COMPETENTIE VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN

CLUSTER ACTIE
  
DEFINITIE  IN STAAT ZIJN OM ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID OP TE NEMEN BINNEN DE 

BEVOEGDHEDEN VAN DE EIGEN FUNCTIEOMSCHRIJVING.
  
INDICATOREN Niveau I Neemt de verantwoordelijkheid binnen het eigen takenpakket.

•  Begint spontaan aan de eigen taken.
• Voert de eigen taken correct uit. 
• Geeft verantwoordelijkheden door die niet binnen het eigen 

takenpakket vallen.
• Neemt initiatief.
• Bewaakt de eigen draagkracht.

  
 Niveau II Neemt de verantwoordelijkheid over een team en/of de 
  opvangvoorziening.

• Vervult een voorbeeldfunctie.
• Verdedigt de belangen van het team en/of de organisatie.
• Neemt de verantwoordelijkheid op bij klachten.
• Neemt de verantwoordelijkheid op bij moeilijke en risicovolle situaties.
•  Speelt spontaan in op kansen die zich aandienen voor het team en/of de 

opvangvoorziening.
• Neemt initiatief om te vernieuwen.

  
 Niveau III Neemt de verantwoordelijkheid op t.a.v. de maatschappij.

• Signaleert knelpunten en opportuniteiten in de maatschappij aan de 
overheid.

• Onderneemt acties om kinderopvang t.a.v. de maatschappij te 
verbeteren.

•  Werkt samen met externen om tegemoet te komen aan noden binnen 
de samenleving.

•  Past de werking van de opvang aan om te kunnen anticiperen op noden 
van de samenleving.

  
 Opmerkingen  (I) Onder taken verstaan we o.a. ook meespelen met de kinderen, de aankleding 

van de locatie, begeleiding van eet- en drinkmomenten, groepsoverzicht 
behouden … Draagkracht heeft niet enkel betrekking op de werking met 
kinderen, maar evenzeer ten aanzien van taken, collega’s, … (III) Acties om 
kinderopvang t.a.v. de maatschappij te verbeteren kan gaan over het beleid van 
de kinderopvangsector t.o.v. de maatschappij.
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COMPETENTIE KINDGERICHT HANDELEN 

CLUSTER ACTIE 
  
DEFINITIE  ACTIES AFSTEMMEN OP DE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN IEDERE OUDER EN IEDER 

KIND, OOK WANNEER DIE NIET RECHTSTREEKS GEUIT WORDEN.
  
INDICATOREN Niveau I Zorgt ervoor dat kind en ouder zich welkom voelen in de opvang.

• Benadert kind en ouder op een vriendelijke en efficiënte manier.
• Is toegankelijk voor vragen of bekommernissen.
• Geeft duidelijke antwoorden op vragen. 
• Blijft beleefd, ook bij klachten.
• Biedt spontaan informatie aan over de opvang en het kind.
• Verwijst zo nodig door of zoekt hulp.
• Legt de nadruk op het welbevinden en/of plezier in plaats van op het 

  resultaat.
  
 Niveau II Benadert kind en ouder als partner in het zoeken naar oplossingen.

• Bevraagt gericht de wensen, behoeften en verwachtingen van kind en 
ouder.

• Stemt acties af op de wensen en de inbreng van kind en ouder.
• Bouwt een vertrouwensrelatie op met kind en ouder.
• Toont betrokkenheid door bezorgdheden, klachten of problemen op te 

volgen.
•  Neemt deel aan activiteiten om de betrokkenheid tussen kind, ouder en 

opvang te vergroten.
• Gaat expliciet na of kind en ouder tevreden zijn met de aangeboden 

oplossing.
•  Onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback of 

inbreng van kind en/of ouder.
  
 Niveau III Onderneemt (structurele) acties om de dienstverlening te 
  professionaliseren.

•  Organiseert specifieke activiteiten om de betrokkenheid tussen kind, 
ouder en opvang te vergroten.

•  Gaat regelmatig de algemene tevredenheid van kind en ouder na via 
verschillende kanalen (bijv. contacten, …).

•  Onderzoekt op welke punten de eigen dienstverlening aan kind en ouder 
kan worden verbeterd.

• Formuleert concrete voorstellen om de eigen dienstverlening te 
verbeteren.

• Zet nieuwe mogelijkheden op vlak van dienstverlening meteen om in de 
praktijk.

•  Stimuleert anderen om in hun aanpak na te gaan of ze voldoende 
kindgericht handelen en waar nodig te verbeteren.

  
 Opmerkingen  (I) Zorgen voor een omgeving die ieder kind en ouder welkom heet, houdt o.a. 

in: ieder kind begroeten en afscheid nemen, de opvang inrichten zodat kinderen 
en ouders zich welkom voelen, kinderen en ouders begeleiden bij een eerste 
kennismaking, … 
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COMPETENTIE BESLISSEN

CLUSTER ACTIE
  
DEFINITIE  ZICH OP ONDERBOUWDE WIJZE EENDUIDIG UITSPREKEN OVER WELK STANDPUNT 

WORDT INGENOMEN OF WELKE ACTIE WORDT ONDERNOMEN.
  
INDICATOREN Niveau I Kiest de beste optie na afweging van alle relevante elementen.

• Durft een standpunt innemen.
•  Houdt in zijn afweging rekening met alle relevante aspecten of 

kenmerken van de zaak.
• Baseert zijn keuze op een goede analyse van het gegeven.
• Spreekt zich eenduidig uit over een te nemen actie en/of voorstel van 

aanpak.
• Betrekt collega’s bij het nemen van beslissingen die een impact hebben 

  op hen.
  
 Niveau II  Neemt beslissingen in situaties waarin het risico duidelijk in te 

schatten is.
•  Neemt operationele beslissingen op zelfstandige basis (beperkte en 

overzienbare gevolgen).
•  Schat correct in of hij over voldoende informatie beschikt om een 

beslissing te nemen.
•  Neemt beredeneerde beslissingen.
• Neemt beslissingen waarvoor voldoende, maar nog niet alle informatie 

aanwezig is.
• Houdt rekening met de gevolgen bij het nemen van een beslissing.
• Neemt berekende risico’s (er is een zeker risico en dit kan bepaald 

  worden).
  
 Niveau III Neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te 
  schatten is.

• Neemt beslissingen waarvan de uitkomst niet eenduidig in te schatten 
is.

• Neemt cruciale beslissingen die impact hebben op lange termijn.
•  Neemt zo nodig “onpopulaire” beslissingen, waarop weerstand of 

verzet kan verwacht worden.
• Houdt zijn beslissing aan, verklaart ze, zelfs bij weerstand of verzet.
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COMPETENTIE ORGANISATIEBETROKKENHEID

CLUSTER ACTIE
  
DEFINITIE  HANDELEN MET AANDACHT VOOR DE DOELSTELLINGEN, MISSIE, VISIE EN 

WAARDEN VAN DE KINDEROPVANG.
  
INDICATOREN Niveau I Respecteert de waarden en de doelstellingen van de kinderopvang.

• Respecteert de waarden en doelstellingen van de kinderopvang.
• Werkt volgens de doelstellingen van de kinderopvang.
•  Reageert correct en loyaal wanneer buitenstaanders, klanten, enzovoort 

vragen stellen of kritiek uiten op de kinderopvang.
  
 Niveau II  Houdt bij eigen acties spontaan rekening met de waarden en 

doelstellingen van de kinderopvang.
•  Houdt rekening met de waarden en doelstellingen van de kinderopvang 

in de eigen adviezen en beslissingen. 
•  Zet zich in om de waarden en doelstellingen van de kinderopvang te 

realiseren, ook al zou hij zelf andere doelen voorrang kunnen geven.
•  Overweegt in de eigen acties en voorstellen de voor- en nadelen voor de 

kinderopvang.
•  Schat bij eigen acties en beslissingen de ruimere gevolgen voor de 

kinderopvang correct in.
  
 Niveau III  Draagt de visie, missie en waarden van de kinderopvang consequent 

uit naar anderen.
•  Betrekt eigen medewerkers bij het bepalen van de visie, missie, waarden 

en doelstellingen van de kinderopvang.
•  Maakt de visie, missie, waarden en doelstellingen van de kinderopvang 

toegankelijk en kenbaar bij de anderen.
•  Bewaakt op een consequente wijze de visie, missie, waarden en 

doelstellingen van de kinderopvang.
•  Stuurt eigen medewerkers bij wanneer zij visie, missie, waarden of 

doelstellingen niet correct naleven.
•  Verdedigt consequent de visie en missie van de kinderopvang, zelfs 

indien deze minder populair zijn. 
  
 Opmerkingen (III) Anderen slaat hier op medewerkers, ouders, externe partners, …
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Gedragscompetenties die bepalen 
hoe je omgaat met mensen, 
middelen en tijd.

PLANNEN

ORGANISEREN

RICHTING GEVEN 
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COMPETENTIE PLANNEN

CLUSTER MANAGEMENT
  
DEFINITIE  STRUCTUUR AANBRENGEN IN TIJD, RUIMTE EN PRIORITEIT GEVEN AAN 

BELANGRIJKE TAKEN OF PROBLEMEN.
  
INDICATOREN Niveau I Brengt structuur in het eigen takenpakket.

• Maakt gebruik van hulpmiddelen bij het hanteren van structuur.
• Houdt rekening met de nodige voorbereidings- en uitvoeringstijd van 

taken.
• Pakt eerst de belangrijkste of meest dringende opdrachten aan.
• Houdt rekening met eigen draagkracht bij het plannen.
• Bewaakt het dagverloop.

  
 Niveau II Structureert het eigen werk en dat van anderen.

• Brengt structuur aan in eigen en andermans werk.
• Maakt realistische en duidelijke werkschema’s en tijdsplanningen op.
• Geeft op een eenduidige manier aan wat de prioriteiten zijn.
• Bewaakt de uitvoering van de eigen planning en die van medewerkers.

  
 Niveau III Plant taken met veel en complexe variabelen. 

•  Concentreert zich in zijn planning op de gehele opdracht, zonder details 
uit het oog te verliezen.

•  Behoudt het overzicht over de stand van de uitvoering van projecten ten 
overstaan van de planning.

• Anticipeert op eigen werk en op dat van anderen.
•  Besteedt aandacht aan een langetermijnplanning en bouwt daarbij 

voldoende flexibiliteit in om adequaat op veranderingen te kunnen 
inspelen.

  
 Opmerkingen (I) Voorbeelden van een bepaalde structuur zijn: planning, checklist, tijdsbalk, 
  foto’s, …                                                                    
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COMPETENTIE ORGANISEREN

CLUSTER MANAGEMENT
  
DEFINITIE  DE NODIGE ACTIES, TIJD EN MIDDELEN IN KAART BRENGEN EN STUREN OM DE 

DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN CONFORM DE PLANNING.
  
INDICATOREN Niveau I Organiseert het eigen werk.

• Werkt, zelfs onder tijdsdruk, alles tijdig en correct af.
• Bereidt taken/activiteiten voor en werkt volgens een methode. 
• Pakt de zaken efficiënt aan.
• Ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en overzicht.
• Kan inspelen op wijzigende omstandigheden.

  
 Niveau II Coördineert acties, tijd en middelen waarbij anderen betrokken zijn.

•  Splitst een taak adequaat op in deeltaken en gaat stapsgewijs en goed 
doordacht te werk.

• Organiseert zich op zodanige wijze dat hij een overzicht kan bewaren.
•  Houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening 

met de beschikbare middelen. 
• Is resultaatsgericht in het realiseren van zijn actieplannen en 

doelstellingen.
• Maakt een uitgebreid stappenplan bij omvangrijke opdrachten. 

  
 Niveau III Stelt actieplannen op voor de organisatie.

•  Ontwerpt actieplannen met duidelijke prioriteiten (SMART-gericht).
• Bouwt momenten van afstemming in tussen de verschillende betrokken 

partijen.
•  Bereikt een balans tussen de geïnvesteerde tijd, de geleverde prestatie 

en de behaalde kwaliteit.
•  Ontwikkelt systemen en methodes om te anticiperen op onvoorziene 

omstandigheden.
•  Stemt de werkaanpak van de eigen organisatie af op de werkaanpak en/

of verwachtingen van andere betrokken partijen.
  
 Opmerkingen  (I) Dit niveau lijkt wat op aanpassingsvermogen, hier ligt de nadruk echter 

op correct en nauwkeurig werken. (II) Onder middelen wordt verstaan: 
personeelsleden, werkuren, financiële middelen, … Onder anderen wordt 
verstaan: collega’s, medewerkers, … Resultaatgericht werken houdt in: werken 
met duidelijke doelen en timing. Dit niveau handelt over taken op (middel)
lange termijn met betrekking tot taken, opdrachten van het team. (III) Bij 
het uittekenen van actieplannen moet rekening gehouden worden met het 
regelgevend kader. Op dit niveau ligt de nadruk op het meetbaar maken en 
vertalen naar concrete doelstellingen wat de organisatie moet verwezenlijken.
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COMPETENTIE RICHTING GEVEN

CLUSTER MANAGEMENT
  
DEFINITIE  AANSTUREN EN MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS OM DE 

ORGANISATIEDOELSTELLINGEN TE BEREIKEN.
  
INDICATOREN Niveau I Stuurt medewerkers aan op het niveau van taken.

• Geeft duidelijke richtlijnen over uit te voeren taken.
•  Drukt in meetbare resultaten uit wat hij van de medewerker en/of het 

team verwacht.
•  Treedt corrigerend op met het oog op de te bereiken doelstellingen en 

gemaakte afspraken.
• Geeft duidelijke feedback over uitgevoerde taken.

  
 Niveau II Stuurt medewerkers aan op het niveau van verantwoordelijkheden.

•  Schept duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van de 
verschillende medewerkers.

•  Spreekt medewerkers aan wanneer de efficiëntie van de werking 
verbeterd kan worden.

• Zet aan tot regelmatig overleg en afstemming binnen het team.
• Neemt initiatieven om de teamgeest te bevorderen. 
•  Geeft open en constructieve feedback met het oog op de te bereiken 

doelstellingen en afspraken.
  
 Niveau III Motiveert en geeft richting op het niveau van de organisatie. 

•  Is een stuwende kracht in het team (inspireert, neemt initiatief, zorgt 
voor dynamiek).

•  Creëert betrokkenheid en verhoogt de eigenwaarde van de 
medewerkers door uitdagende opdrachten te delegeren. 

•  Zorgt voor het efficiënt inzetten van beschikbare mensen en middelen 
met het oog op de gezamenlijk te behalen doelstellingen.

•  Geeft richting aan een team door het uitdragen van een duidelijk en 
inspirerend beleid.

•  Zorgt voor organisatorische randvoorwaarden voor het ontwikkelen van 
medewerkers.

•  Stuurt, indien nodig, processen en structuren bij om de efficiëntie van 
de werking en/of de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

  
 Opmerkingen  (I)Dit niveau kan ook verwijzen naar aanwijzingen, suggesties en instructies 

geven aan medewerkers of team. (II) Onder een efficiënte werking verstaan we 
een kwalitatieve en resultaatsgerichte dienstverlening.
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COMPETENTIE KENNISGEBONDEN COMPETENTIE

CLUSTER KENNIS
  
DEFINITIE  KENNISGEBONDEN COMPETENTIES ZIJN DIE COMPETENTIES WAARBIJ KENNIS EN 

INZICHT DE NOODZAKELIJKE BASIS ZIJN VOOR SUCCESVOLLE PRAKTIJK.
  
  Over de gewenste kennis en inzichten beschikken eigen aan het vak en die kennis gepast 

kunnen inzetten in het werkveld, hetzij in basistoepassingen, op professioneel niveau, of als 
expert.

  
INFORMATIEBRONNEN  Functieprofiel verantwoordelijke in de kinderopvang - SERV – januari 2008

 Functieprofiel begeleider buitenschoolse kinderopvang - SERV – januari 2005

 Functieprofiel begeleider kinderopvang - SERV – juli 2001

  Competentieprofiel onthaalouder - expertengroep competenties kinderopvang, 
goedgekeurd door Kind en Gezin – 2005

  
Opmerkingen      In deze profielen is de noodzakelijke kennis eigen aan het beroep weergegeven. 
  Er moet echter telkens per functie geanalyseerd worden welke kennis noodzakelijk is voor een goede 

uitoefening van de job.
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