
Voor zowel de begeleiders van baby’s en peuters als voor de begeleiders van schoolgaande 

kinderen werden 15 competenties vastgelegd door de Vlaamse Regering. Je vindt ze terug in de

Vlaamse Kwalificatiedatabank.

 

Surf hiernaar en geef 'kinderbegleider' op als zoekterm: 

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:BEROEPSKWALIFICATIE_ZOEKEN 

C Competentieprofiel
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Hieronder vind je onze vereenvoudigde versie.

Ik werk op
kindhoogte

Ik organiseer en
begeleid

activiteiten

Ik volg de
interesses van
de kinderen

Ik respecteer
verschillende

meningen over
opvoeding

 

Ik volg de
algemene

ontwikkeling
van elk kind op

Ik speel mee
met de

kinderen

Ik observeer
kinderen

(individueel 
en in groep)

 

Ik kijk dagelijks
naar het

welbevinden en
de

betrokkenheid
van elk kind

 

Ik blijf kalm
bij drukke

momenten of
veranderingen

 

Ik zorg dat
iedereen zich
welkom voelt
en er mag zijn

Ik voer warme,

wederzijdse
gesprekken

met de
kinderen

 

Ik stimuleer elk
kind in zijn

ontwikkeling

Ik zorg voor een
gevarieerd

aanbod aan
spelmaterialen

Ik stimuleer
kinderen om
zelf dingen te
doen en uit te

proberen

Ik laat de
kinderen vrij in

hun spel

Ik herken de
symptomen
van ziek zijn



Ik zorg voor
voldoende rust
en beweging bij

de kinderen 

 

Ik ben bereid bij
te leren en sta

open voor
feedback 

Ik reflecteer
over mijn

observaties en
mijn handelen
(en stuur bij)

Ik stel grenzen
en zorg voor

structuur 

Ik verzorg de
kinderen

volgens hun
behoeften

 

Ik ga met
ouders in

dialoog over
hun kind

Ik werk samen
met ouders

Ik pas de
speelhoeken

aan volgens de
interesses van
de kinderen

Ik zorg voor
een veilige en
hygiënische

speelomgeving
 

Ik reageer op
de

basisbehoeften
en noden van

elk kind 

 Ik werk op het
ritme van de

kinderen

Ik organiseer
en begeleid
eetmoment 

Ik stimuleer
ontmoeting

tussen
gezinnen 

Ik werk samen
met collega’s,

maak en
respecteer
afspraken 

Ik werk samen
met partners in

de buurt

Ik begeleid
warme 

aankomst- en
vertrek-

momenten

Ik zorg voor een
positieve

groepssfeer 


