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Toelichting 

Het competentieprofiel ‘pedagogisch begeleider’ is een onderdeel van de functiebeschrijving ‘pedagogisch 
begeleider’ zoals goedgekeurd door de Raad van het GO!. 

Dit competentieprofiel beschrijft de competenties waar een pedagogisch begeleider werkzaam in PBD GO! 
aan moet voldoen. De omschrijving en het niveau van de competenties volgen de weergave zoals terug te 
vinden in het Vlaams competentiewoordenboek (zie bijlage 6) 

Om aan te tonen dat je het niveau van de competenties behaalt, raadpleeg je daarom best de correcte 
verwachtingen betreffende het niveau van de beschreven competentie zoals weergegeven in het Vlaams 
competentiewoordenboek.  

In onderstaande tabellen vind je de competentie terug, samen met het te verwachten niveau van de 
competentie voor een pedagogisch begeleider. We verwachten van jou dat je in de rechterkolom aangeeft 
op welke wijze je het niveau van de competentie op voldoende wijze beheerst.  

Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen van documenten of door het beschrijven en aantonen van 
voldoende relevante werkervaring.   
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1. Competentieprofiel  

  5.  Competentieprofiel   

   5.1. Gedragscompetenties (generiek)  

 
• Verantwoordelijkheid nemen 
 

Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen 
van de organisatie. 

 
Niveau 2 : handelen in het belang van de organisatie 

 

 

 

• Communiceren 
 

Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk 
overbrengen. 

 
Niveau 2 : interactie verzorgen 

 

 

 

• Inleving 
 

Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op 
reageren. 

 
Niveau 2 : inspelen op behoeften en gevoelens van anderen 
 

 

http://www.bestuurszaken.be/competentieboek
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• Netwerken 
 

Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en 
coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te 
verkrijgen. 

 
Niveau 1 : actief gebruik maken van bestaande contacten voor zijn 
opdracht 
 

 

 

• Analyseren 
 

Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op 
zoek gaan naar aanvullende relevante informatie. 

 
Niveau 2 : verbanden leggen en oorzaken zien 
 

 

 

• Klantgerichtheid 
 

Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en 
buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren. 

 
Niveau 2 : optimaliseren van dienstverlening aan belanghebbenden 
binnen afgesproken kaders 
 

 

 

• Samenwerken 
 

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of 
project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. 

 
Niveau 1 : informeren, overleg plegen en meewerken 
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• Zelfontwikkeling 
 

Blijven verbeteren van het functioneren door te leren en mee te groeien 
met veranderingen. 

 
Niveau 2 : verantwoordelijkheid nemen voor zijn ontwikkeling 
 

 

 

• Flexibiliteit 
 

Zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In 
verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een 
efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen. 

 
Niveau 2 : zijn gedrag doelgericht aanpassen om de gestelde 
doelstellingen beter (sneller, efficiënter) te kunnen bereiken 
 

 

 

• Resultaatgerichtheid 
 

Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of 
te overstijgen. 

 
Niveau 2 : uitdagende (maar haalbare) doelstellingen formuleren en zich 
ten volle inzetten om die te bereiken 
 

 

   5.2.  Gedragscompetenties (specifiek)  

 
• Communiceren (bij rol ondersteuner 
professionaliseringsinitiatieven) 
 

Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk 
overbrengen. 
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Niveau 3 : vlot communiceren met verschillende doelgroepen, ook over 
complexe onderwerpen 
 

 

• Overtuigen (bij rol ondersteuner professionaliseringsinitiatieven) 
 

Instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak. 
 

Niveau 3 : aangepaste beïnvloedingsstrategieën hanteren 
 

 

 

•   Inleving (bij rol ondersteuner veranderingstrajecten) 
 

Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op 
reageren. 

 
Niveau 3 : inspelen op complexe wensen en behoeften 

 

 
• Flexibiliteit (bij rol ondersteuner veranderingstrajecten) 
 

Zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In 
verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een 
efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen. 
 
Niveau 3 : soepel én doelgericht blijven functioneren in situaties die 
bijzonder onderhevig zijn aan veranderingen 

 

 

 

•   Inleving (bij rol single point of contact - SPOC) 
 

Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op 
reageren. 

 
Niveau 3 : inspelen op complexe wensen en behoeften 

 

                        Niet aan te vullen door kandidaten 
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   5.3. (Vak)technische competenties   

 

 Beschrijf hier uw specifieke (vak)technische competenties. Beperkt tot 
maximum 10 bullets.  
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