
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
PEDAGOGISCH MEDEWERKER van OPVOEDINGSWINKEL HASPENGOUW 

 
 

Functie inhoud  

 Samenwerking met andere actoren 

- Uitbouwen regionaal en lokaal netwerk ifv samenwerking en doorverwijzing, dwz 
netwerkvorming met alle partners op het terrein van welzijn, gezondheid, jongeren, gezin en 
opvoeding in het samenwerkingsverband Huis van het Kind Haspengouw 

- Opvoedingswinkel Haspengouw is een actieve partner in het samenwerkingsverband Huis 
van het Kind Haspengouw, verschillende werkgroepen worden vanuit de opvoedingswinkel 
getrokken 

 

 Visieontwikkeling 

- Kwaliteit van pedagogisch advies bewaken en verbeteren 

- Opvolgen van en vorm geven aan beleidsontwikkelingen zoals b.v. uitwerken nieuwe vormen 
van dienstverlening 

- Signaleren van noden en behoeften en vertalen in beleidsadvies 
 

 Verlenen pedagogisch advies aan opvoedingsverantwoordelijken 

- Pedagogische advisering via individuele gesprekken via verschillende kanalen (face to face, 
telefonisch, per mail, digitaal…) met ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken 

- Doorverwijzing naar de juiste dienst(en) indien nodig 

- Organisatie van informatiemomenten (lezingen, vormingen en workshops) ter preventie 

- Verantwoordelijke over aanbodsverspreiding (nieuws, kalender, maandelijkse opvoedtip) via 
verschillende kanalen 
o Digitale nieuwsbrief (via mailchimp) en aanbodskalender via programma’s als Canva… 
o Facebookpagina  https://www.facebook.com/OpvoedingswinkelHaspengouw-

300928633315444/?ref=br_rs  
o Website www.huisvanhetkindhaspengouw.be  

 

 Kennis  

- Kennis van methodieken opvoedingsondersteuning, van diverse ondersteunings- en 
hulpverleningsmogelijkheden voor ouders 

- Inzicht in algemene ontwikkelingspsychologie en (ortho)pedagogiek, theoretische en 
praktische kennis op het gebied van opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 
jongvolwassenheid 

- Inzicht in de meest voorkomende opvoedingsvragen van ouders en factoren die daarop 
inwerken 

- Kennis van gezinsinteracties en opvoedingspatronen 

- Kennis van de sociale kaart in Haspengouw (Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, 
Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen) is een pluspunt 

- Kennis van het decreet preventieve gezinsondersteuning 

- Kennis van de ontwikkelingen van de Huizen van het Kind 
 

 Ervaring 

- Ervaring in opvoedingsondersteuning (strekt tot aanbeveling) 

- Affiniteit met opvoedingsondersteuning, in samenwerking met ouders en netwerkpartners 

https://www.facebook.com/OpvoedingswinkelHaspengouw-300928633315444/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/OpvoedingswinkelHaspengouw-300928633315444/?ref=br_rs
http://www.huisvanhetkindhaspengouw.be/


 

 Vaardigheden  

- Communicatieve vaardigheden: 
o Goed contact met ouders en in de afstemming met externe partners (lokale 

besturen, andere actoren in opvoedingsondersteuning) 
o Zich vlot mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken 
o Goede kennis van Frans is pluspunt 
o Zeer goede computervaardigheden 
o Een gesprek aanknopen, leiden en begeleiden (ook in een groep van ouders, 

partners) 
o Invoelend luisteren 
o Open kunnen communiceren 

- Probleemoplossingsvaardigheden: 
o Problemen onderkennen, ordenen, inzichten in geven en aanpakken 
o De kern van een opvoedingsvraag of –probleem snel kunnen inschatten (analytisch 

vermogen) 
o De vaardigheid om pedagogische kennis te kunnen vertalen in bruikbare informatie 

en praktische adviezen aan ouders 
o De capaciteit om methodisch te kunnen werken en vorm te kunnen geven aan een 

vraaggerichte werkwijze 
o Hulpbronnen hanteren 

- Sociale vaardigheden: 
o Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken 
o Kritische zelfreflectie 
o Constructief omgaan met feedback 

- Organisatorische vaardigheden:  initiatiefname en hands-on mentaliteit 
 

 Attitudes  

- Zin voor initiatiefname en creatief denken 

- Dynamische en geëngageerde houding 

- Emotionele stabiliteit 

- Professionele houding (ouders open en respectvol benaderen en verder kunnen kijken dan 
eigen opvoedingservaringen en opvattingen) 

- Flexibiliteit en openheid 

- Open houding t.o.v. klachten en feedback 

- Zelfstandig kunnen werken 

- Bereidheid tot feedback, permanente vorming, opvolging van nieuwe inzichten omtrent 
opvoedingsondersteuning 

- Discreet kunnen omgaan met informatie 

- Respect voor het beroepsgeheim 

- Verantwoordelijkheidszin 

- Empathisch vermogen 

- Respect voor elk persoon, zijn opvattingen en zijn levensbeschouwingen 

- Zich klantgericht kunnen opstellen (een positieve en ondersteunende houding) 

- Stressbestendig zijn 

- Conceptueel kunnen denken 
 
 

 Formele vereisten: 

- Diploma: in bezit van een pedagogisch geschoold/menswetenschappelijk diploma op 
bachelorniveau (of gelijkgesteld) 



 
 
Deze functieomschrijving en -profiel is niet beperkend en kan ten alle tijde worden aangepast aan 
nieuwe evoluties en organisatorische accenten binnen de organisatie. 
 
 
Voor meer info kan u terecht bij Ilse Veraa, ilse.veraa.ckg@hummeltjes.be of 0492/277291 
 

 

 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opvoedingswinkel Haspengouw wordt georganiseerd door vzw De Hummeltjes. Daardoor geniet je van de 
ondersteuning en coaching van het CKG De Hummeltjes, steunpunt Haspengouw. De opvoedingswinkel neemt 
deel aan het maandelijkse Team Haspengouw van CKG De Hummeltjes.  
In het netwerk van het Huis van het Kind Haspengouw neemt de opvoedingswinkel een belangrijke rol in. Het 
Huis van het Kind Haspengouw is een intergemeentelijke samenwerking van Borgloon, Gingelom, Heers, 
Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen en vele diensten. Met als voornaamste doel: samen gezinnen 
zo goed als mogelijk preventief ondersteunen in deze regio. 
 
 
 
 
 
 

Huis van het Kind Haspengouw… dat zijn wij samen… 
Je hoeft niet ver te zoeken, wat je dichtbij vinden kan… 

 
 
 
 
 

mailto:ilse.veraa.ckg@hummeltjes.be

