
Functieomschrijving OCMW Zelzate 

Begeleid(st)er IBO 

Departement/afdeling/dienst IBO 

Directe leidinggevende Sociaal verpleegkundige  

Niveau & rang Niveau C  

Type functie Verzorgend  

Salarisschaal C1-C2 

Hoofddoel van de functie 
 
Het bieden van begeleiding en verzorging aan kinderen op een pedagogisch verantwoorde wijze en 

volgens de geldende kwaliteitsnormen. Rekening houdend met de omgeving van de kinderen en 

een evoluerend tijdsbeeld.  

 

De uitoefening van deze functie gebeurt op een efficiënte en doeltreffende, kwalitatieve en 

klantgerichte, situationele en pragmatische wijze waarbij de verschillende finaliteiten tegenover 

elkaar worden afgewogen. 

Resultaatsgebieden 
 

Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten  

Op het niveau van de functie :  

• Klanten op een professionele en klantgerichte wijze behandelen en te woord staan 
(schriftelijk en mondeling) 

• Taken verrichten op een professionele, klantvriendelijke  wijze 

• Waken over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten conform de afspraken 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne 
werking  

Op het niveau van de functie :  

• Zorgen voor een goede interne communicatie (relevante informatie doorgeven, vragen 
stellen waar nodig) 

• Werkmethodes op een correcte wijze toepassen 

• Zorgen voor een gepaste werkplanning en organisatie van de eigen taken  

 



Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak:  

Op het niveau van de functie :  

• Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen 

• Toestellen en apparaten als een goede huisvader gebruiken en onderhouden  

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie:  

• Positief-kritisch zijn, mogelijkheden zien en actief meedenken op het vlak van continue 
verbetering van de eigen dienst 

• Openstaan voor vernieuwing 

Taakbeschrijving  

De taakbeschrijving met een overzicht van de specifieke bevoegdheden, taken en kennisvereisten 

wordt door de rechtstreekse leidinggevende, bij voorkeur in overleg met de titularis, opgemaakt 

en goedgekeurd. Deze is als addendum bij deze functieomschrijving voorzien. 

Functieprofiel 
 

Competentievereisten 

Kerncompetenties 

➢ Klantgerichtheid 

➢ Betrokken zijn en kwalitatief handelen 
 

Type- en niveaugerelateerde competenties 

➢ Luisteren en empathie tonen 

➢ Analyseren 

➢ Plannen en organiseren 

➢ Oplossingsgerichtheid 
 

Kennisvereisten 

➢ Elementaire kennis van de organisatie 

➢ Basiskennis gebruik machines en materiaal 

➢ Grondige vakkennis 
 

Gedrag en att itude 

➢ Gedrevenheid 

➢ Warme deskundigheid 

➢ Samenwerkingsbereidheid 

➢ Loyauteit 

➢ Integriteit 



Addendum 
 

T.a.v. de kinderen  
 
Opvoedende en begeleidende taken 
  

➢ Verzorgen van het dagelijks onthaal en de opvang van de kinderen, onthalen van 
nieuwkomers 

➢ Kinderen geborgenheid, veiligheid, openheid  en structuur bieden en hen stimuleren in hun 
ontwikkeling 

➢ Kunnen omgaan met conflictsituaties bij kinderen en op een verantwoorde wijze grenzen 
stellen.  

➢ Kinderen voortdurend de mogelijkheid geven tot vrij spel zowel binnen als buiten en erop 
toezien.  
Dit met het oog op: 

o Bevorderen van denken en concentratie;  

o  Oog voor motorische ontwikkeling;  

o  Fantasie aanwakkeren;  

o  Contact met anderen stimuleren.  

➢ Plannen, organiseren en begeleiden van interne en externe activiteiten. 

➢ Opvolgen van de ontwikkeling van kinderen en hierin een stimulerende rol spelen. 
o Correct taalgebruik en stimulerende rol spelen in de taalontwikkeling;  
o Zorg dragen voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. 
o Aanleren van zelfstandigheid 
o Stimuleren van de zindelijkheid 

➢ Begeleiden van kinderen met een specifieke zorgbehoefte 

➢ Observatie van kinderen en doorspelen van informatie aan verantwoordelijke;  

➢ De kinderen de mogelijkheid bieden om huiswerk te maken in een rustige sfeer. 

➢ Zorg voor een aangename inrichting van de leefruimte zowel binnen als buiten 

➢ Veilig begeleiden van kinderen buiten de lokalen. 
 

 
Verzorgende taken  
 

➢ Kinderen een goede lichamelijke verzorging bieden en een gezonde voeding:  
o Hygiënische lichamelijke zorgen 
o Kleine verzorgingen, eerste spoedzorgen toepassen 
o Geneesmiddelen toedienen (op doktersvoorschrift);  
o Observeren en signaleren van mogelijke ziektesymptomen en de gepaste 

handelingen stellen. 
o Begeleiden van eetsituaties 
o Toepassen van de voorschriften en richtlijnen inzake voeding bv. Dieet, 

samenstelling voeding, …  
o Begeleiden van rustmomenten i.f.v. de behoeften van de kinderen. 

 

  



➢ Hygiëne en onderhoud van het leefmilieu:  
o Mede zorg dragen voor de netheid van lokalen , buitenruimte en het materiaal  

o Dagelijks onderhoud, verzorgen en opruimen van speelgoed, kleding en linnen  

o Uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke taken.  

o Toepassen van de basisregels van persoonlijke hygiëne en hygiëne in het algemeen.  

o Toepassen van de richtlijnen m.b.t. HACCP 

 

 

T.a.v. ouders 
 

➢ Verwelkomen van ouders bij brengen en halen van de kinderen en het onthaal van nieuwe 
ouders. 

➢ Opbouwen van een samenwerking - en vertrouwensrelatie met ouders 

➢ Rapporteren van het opvangverloop, luisteren naar ouders en ingaan op vragen of 
bekommernissen (opvoedkundige dialoog) 

➢ Met de ouders de opvoeding van het kind delen.  

➢ Ouderparticipatie 
 

 

 

T.a.v. collega’s, andere medewerkers en externen 
 

➢ De nodige openheid verzorgen t.a.v. de verantwoordelijke en de noodzakelijke informatie 
correct doorgeven.   

➢ Samenwerken met collega ’s op een respectvolle en professionele wijze  

➢ Dagelijks uitwisselen van informatie (over kinderen, werking,…) onder collega ‘s. 

➢ Actief deelnemen aan een teamoverleg; 

➢ Participeren in het evalueren en verbeteren van de dienstverlening 

➢ Openstaan voor werkbegeleiding en functioneringsgesprekken.  

➢ Onderhouden van contacten met externe instanties, zoals scholen  

➢ Uitdragen van de visie 
 
 
 
T.a.v. collega’s, ouders en andere medewerkers  
 
Onderhandelingstaak:  
 

➢ Men moet kunnen bemiddelen 

➢ Afspraken maken, naleven en doen naleven  

➢ Conflicten met collega’s en ouders oplossen, eventueel in overleg met de verantwoordelijke 
 
  



Organiserende taak:  
 

➢ Organiseren van geleide activiteiten  

➢ Men moet spanning en werkdruk aankunnen (wisselend uurrooster, aantal kinderen in de 
groep, lawaai) 

➢ Ondersteunen, begeleiden en meewerken aan evaluaties van stagiaires en nieuwe 
medewerkers. 

➢ Ingaan op bijscholingsmogelijkheden en kunnen integreren van het geleerde in de 
dagelijkse werking. 

 
Administratieve taak:  
 

➢ Gebruikte observatieschema’s aanvullen;  

➢ Invullen van de aanwezigheidslijsten;  

➢ Noteren van korte verslagen.  
 
 
 

Verruimende bepalingen 
Het is de bedoeling om via de functiebeschrijving een beeld te vormen van de functie en de 
belangrijkste taken aan te halen. Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te 
zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de leiding en die niet in dit document 
zijn opgesomd waaronder ook het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s en andere 
diensten. 
  



Functieomschrijving OCMW Zelzate 

Kinderbegeleidster  

Departement/afdeling/dienst Kinderdagverblijf 

Directe leidinggevende Diensthoofd kinderdagverblijf  

Niveau & rang Niveau C  

Type functie Verzorgend 

Salarisschaal C1-C2 

 

Hoofddoel van de functie 
 

De kindbegeleidster staat in voor de dagelijkse opvang en begeleiding van jonge kinderen ( leeftijd 

: 0-3 jaar ) in de leefgroep en dit volgens de geldende kwaliteitseisen.  Tot de dagelijkse verzorging 

en begeleiding behoren o.m. de lichamelijke zorg, psycho-sociale en motorische ondersteuning, het 

waarborgen van veiligheid in al zijn facetten aan de toevertrouwde kinderen. 

 

De uitoefening van deze functie gebeurt op een efficiënte en doeltreffende, kwalitatieve en 

klantgerichte, situationele en pragmatische wijze waarbij de verschillende finaliteiten tegenover 

elkaar worden afgewogen. 

  



Resultaatsgebieden 
 

Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten  

Op het niveau van de functie :  

• Klanten op een professionele en klantgerichte wijze behandelen en te woord staan 
(schriftelijk en mondeling) 

• Taken verrichten op een professionele, klantvriendelijke  wijze 

• Waken over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten conform de afspraken 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne 
werking  

Op het niveau van de functie :  

• Zorgen voor een goede interne communicatie (relevante informatie doorgeven, vragen 
stellen waar nodig) 

• Werkmethodes op een correcte wijze toepassen 

• Zorgen voor een gepaste werkplanning en organisatie van de eigen taken  

 

Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak:  

Op het niveau van de functie :  

• Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen 

• Toestellen en apparaten als een goede huisvader gebruiken en onderhouden  

 

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie:  

• Positief-kritisch zijn, mogelijkheden zien en actief meedenken op het vlak van continue 
verbetering van de eigen dienst 

• Openstaan voor vernieuwing 
  



Taakbeschrijving  
 

De taakbeschrijving met een overzicht van de specifieke bevoegdheden, taken en kennisvereisten 

wordt door de rechtstreekse leidinggevende, bij voorkeur in overleg met de titularis, opgemaakt 

en goedgekeurd. Deze is als addendum bij deze functieomschrijving voorzien. 

 
  



Functieprofiel 
 

Competentievereisten 

Kerncompetenties 

➢ Klantgerichtheid 

➢ Betrokken zijn en kwalitatief handelen 
 

Type- en niveaugerelateerde competenties 

➢ Luisteren en empathie tonen 

➢ Analyseren 

➢ Plannen en organiseren 

➢ Oplossingsgerichtheid 
 

Kennisvereisten 

➢ Elementaire kennis van de organisatie 

➢ Basiskennis gebruik machines en materiaal 

➢ Grondige vakkennis 
 

Gedrag en att itude 

➢ Gedrevenheid 

➢ Warme deskundigheid 

➢ Samenwerkingsbereidheid 

➢ Loyauteit 

➢ Integriteit 
 
  



Addendum 
 

 Begeleiding van kinderen 
 
Dagelijkse omgang 
 
➢ verzorgen van het dagelijks onthaal en de opvang van de kinderen 

➢ onthaal van nieuwe kindjes 

➢ creëren van een basissfeer van veiligheid, zekerheid, geborgenheid, openheid en structuur 

➢ bepalen van leefregels en afspraken in onderling overleg  met de kinderen en toezien op de 
naleving ervan 

➢ zorgen voor een evenwichtige dagindeling 

➢ kunnen omgaan met conflicten bij kinderen 

➢ zorgen voor een gepaste groepssfeer 

➢ begeleiden van kinderen buiten de lokalen 

➢ opvolgen van de algemene ontwikkeling van de kinderen 

➢ stimuleren van de kinderen 

➢ een gevarieerd aanbod aan spelactiviteiten kunnen aanbieden en begeleiden 

➢ instaan voor het afhaalmoment van de kinderen 
 
 
Dagelijkse verzorging 
 
➢ begeleiden van eetsituaties ( flesvoeding, boterhammen, groentepap, fruitpap, 

peutermiddagmaaltijd, vieruurtje/gezonde tussendoortjes ) 

➢ toepassen van de basisregels inzake persoonlijke verzorging en hygiëne bij de 
toevertrouwde kindjes 

➢ organiseren van rustmomenten voor de aanwezige kindjes 

➢ toepassen van EHBO en levensreddend handelen bij een kind in nood 

➢ vaststellen dat een kind ziek is/wordt en het stellen van gepaste handelingen 
 
Activiteiten 
 
➢ kinderen de mogelijkheid geven tot “vrij spel” zowel binnen als buiten en hierop kordaat 

toezien 

➢ plannen, organiseren en begeleiden van interne en externe activiteiten 
 
 
Opvang van zieke kinderen 
 

➢ verzorgen van een ziek kind + opvolgen van het verloop van de ziektetoestand 

➢ in opdracht instaan en waken over een correct medicatiegebruik bij een ziek kind 

➢ signaleren van veranderingen in de gezondheidstoestand van een kind 

➢ toepassen van gepaste maatregelen inzake preventie van infectieziekten 

➢ begeleiden en verzorgen van kinderen met een specifieke zorgbehoefte  
 
  



 
Contacten met de ouders 
 

Dagelijks contact 
 

➢ verwelkomen van de ouders bij de breng- en afhaalmomenten 

➢ kennismaken met nieuwe ouders en een vertrouwensrelatie opbouwen 

➢ omgaan met opvoedingsvragen van de ouders 

➢ mondeling en schriftelijk rapporteren omtrent de opvangdag en het gedrag van kinderen  

➢ naleven van gemaakte afspraken met de ouders 

➢ bijdragen aan de werking tot ouderparticipatie 
 
 
Samenwerking met collega’s, verantwoordelijke en externe partners 
 
Interne communicatie 
 

➢ dagelijks uitwisselen van mondelinge communicatie en schriftelijke informatie omtrent de 
aanwezige kinderen  

➢ signaleren van klachten, vragen, suggesties van de ouders aan de verantwoordelijke 
 
Teamwerking 
 

➢ samenwerken met de andere teamleden op een aangename en professionele wijze 

➢ deelnemen aan werkoverleg of teamvergaderingen 

➢ participeren aan kindbesprekingen 

➢ kunnen afspraken maken en het eigen handelen hierop afstellen 

➢ kunnen meewerken aan kwaliteitsbevorderende initiatieven 

➢ overleggen over de organisatie van en behoefte aan activiteiten, vormingsinitiatieven, 
aankopen,… 

 
Externe Communicatie 
 
➢ verzorgen van de contacten met externen ( leerlingbegeleidsters van diverse  

scholengemeenschappen, leveranciers, medewerkers technische dienst gemeente, 
allerhande   bezoekers, … ) 
 

Begeleiding van leerling-verzorgsters/stagiair(e)(s) 
 
ondersteuning en begeleiding van stagiaires 
meewerken aan de evaluaties van de leerling-verzorgsters 
 
 
Vorming, opleiding en reflectie omtrent eigen functioneren 
 

➢ op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen binnen het kinderopvanglandschap 

➢ actieve deelname aan opleiding en vormingsdagen 

➢ voorbereiden van eigen functioneringsgesprek 
 
Administratieve taken 



 

➢ dagelijkse registratie van aanwezigheden 

➢ dagelijks invullen van de heen- en weerschriftjes ( schriftelijke communicatie met de 
ouders ) 

➢ dagelijkse schriftelijke informatieoverdracht naar collega’s 

➢ invullen van diverse lijsten ( opvangplan, voeding, opvolging lichaamsgewicht, 
medicatieblad,  kindportretten ZiKo-Vo, … ) 

 
 
Inrichten van de leef- en speelruimte en toezien op het onderhoud van materiaal en 
lokaal 
 

➢ openen en klaarmaken van de lokalen 

➢ afsluiten van de lokalen 

➢ dagelijks verzorgen en opruimen van het lokaal, het spelmateriaal ( zin voor orde en 
netheid ) 

➢ gezellig en huiselijk inrichten van de leefruimte 

➢ detecteren, signaleren en opvolgen van defecten en problemen aan de infrastructuur 

➢ uitvoeren van huishoudelijke taken 
 

 

Verruimende bepalingen 
Het is de bedoeling om via de functiebeschrijving een beeld te vormen van de functie en de 
belangrijkste taken aan te halen. Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te 
zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de leiding en die niet in dit document 
zijn opgesomd waaronder ook het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s en andere 
diensten. 
 
 
  



 


