
 

 

Functiebenaming: Begeleider Buitenschoolse 
kinderopvang BKO 

 
Niveau/Rang  Niveau D rang Dv 
Graad    Administratief 

 

 

Functiebeschrijving 
 

 

Doel van de functie 
 

De begeleider van de buitenschoolse kinderopvang begeleidt kinderen vanaf 2,5 jaar uit het 
kleuter- en lager onderwijs voor en na de school en tijdens vakantieperiodes zodat deze 
kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen en veilig opgevangen zijn. 
 

 

Resultaatsgebieden 

 

Resultaatsgebieden op het vlak de kinderen 
 

 Verzorgen van het dagelijkse onthaal en de opvang van de kinderen. 

 Kunnen zorgen voor een warm onthaal 

 Goed met kinderen kunnen omgaan door er sensitief en responsief mee om te 
gaan 

 Rekening houden met de gevoelens en gewoontes van de kinderen en hen ruimte 
laten 

 Een huiselijke sfeer kunnen creëren 
 

 Omgaan met conflicten bij de kinderen 

 Kunnen inspelen op situaties die uit de hand dreigen te lopen en initiatieven 
kunnen nemen die het probleem helpen oplossen 

 Regelend kunnen optreden bij uitingen van agressie 
 

 Zorgen voor een gepaste groepssfeer 

 Duidelijk en consequent zijn in regels en verantwoordelijkheden 

 De kinderen kunnen en willen betrekken bij de activiteiten 

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

Resultaatsgebieden op het vlak de ouders 
 

 Verwelkomen van de ouders bij het brengen en halen van de kinderen 

 Sociaal vaardig zijn 

 Sensitief en responsief kunnen omgaan met de ouders 

 Kunnen vragen en luisteren naar informatie over de kinderen 



 

 

 Kunnen opvangen van klachten van de ouders 

 Rekening kunnen houden met en respecteren van de opvoedingsstijl en –visie van 
de ouders 

 Kennis hebben van de personen die de kinderen komen afhalen en kunnen 
verwittigen van de verantwoordelijke over een niet-gemachtigde afhaalpersoon 

 Het belang van de samenwerking met de ouders erkennen en hiernaar handelen 

 Kunnen omgaan met probleemsituaties 

 Kunnen meedelen van, goede en moeilijke boodschappen omtrent het gedrag van 
de kinderen 

 Eventuele problemen met de opvang kunnen bespreken 

 Kunnen luisteren en zoeken naar een oplossing met de ouders omtrent het 
naleven van afspraken 

 Assertief zijn 

 Aanvaarden van verschillen 

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

 Kunnen omgaan met de diversiteit van de ouders en de kinderen 
 

Resultaatsgebieden op het vlak het team 
 

 Bespreken van individuele kinderen, doelstellingen en knelpunten 

 Opvolgen van de ontwikkeling van de kinderen 

 Participeren aan de kindbesprekingen en de informatieuitwisseling 

 Kunnen overbrengen van informatie 

 (probleem)gedrag en mogelijke problematische opvoedingssituaties kunnen 
signaleren aan de verantwoordelijke en collega’s 

 Indien nodig met een multidisciplinair team de algemene toestand van de 
kinderen kunnen bespreken 

 

 Vragen, klachten en suggesties van de ouders 

 Kunnen overbrengen van vragen, klachten en suggesties van de ouders 

 Kunnen beoordelen wanneer iets met de verantwoordelijke moet besproken 
worden 

 Discreet zijn ivm vertrouwelijke informatie van ouders en kinderen  

 Op een professionele wijze kunnen samenwerken met andere teamleden  

 Constructief kunnen meewerken aan de sfeer in het team 

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

 Kunnen uitkomen voor een eigen mening en zichzelf blijven binnen het team 
 

 Deelnemen aan teamvergaderingen 

 Kunnen luisteren en actief deelnemen 

 Kunnen naleven van vergaderafspraken 

 Kunnen afspraken maken en het eigen handelen hiernaar richten 
 
 
 
 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Functieprofiel 
___________________________________________________________________________ 

 

Competentievereisten 
 
Kennis 
 

o Basiskennis pedagogie en ontwikkelingspsychologie 
o Kennis van spelactiviteiten 
o Basiskennis rond actuele vormen van en visies op kinderopvang 
o Kennis van communicatie 
o Kennis van kwaliteitszorg 
o Kennis van deontologie 
o Kennis van dagelijkse verzorging van kinderen, van hygiëne, veiligheid en milieu 

 
Vaardigheden 
 

o Teamgericht kunnen werken 
o Verantwoordelijkheidszin hebben 
o Structuur kunnen bieden 
o Communicatief vaardig zijn 
o Kunnen omgaan met stress 
o Assertief zijn 
o Over minimum aan taalvaardigheid beschikken 
o Zelfstandig kunnen werken 

 
Attitudes 
 

o Omgaan met diversiteit 
o Graag spelen 
o Betrokkenheid bij kinderen 
o Correct kunnen reageren bij probleemsituaties 
o Discreet zijn 
o Bereid zijn tot bijscholing 
o Nauwkeurig kunnen werken 

 

Datum: ………………….. 

 

Voor kennisname: 

 

De werknemer: …………………. 

 

 

De directe leidinggevende/verantwoordelijke: ………………….. 

 

 

De algemeen directeur: ……………………………………. 


