
  

 

 

DIENSTENCENTRUM SINT-GERARDUS DIEPENBEEK 
 

Functieprofiel 
 

 

 

Pedagoog / Psycholoog 
Cluster Kinderen 

 

1 Functiedoel 
 
Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het systeem van zorgverlening op de afdeling. 
Ondersteunt de begeleiders in de uitbouw van de zorg aan zorggebruikers. 
Ondersteunt, rechtstreeks en waar nodig, zowel de persoon met een beperking als de familie. 
 

2 Positie of plaats in de organisatie 
 
Legt verantwoording af aan de Verantwoordelijke Begeleiding. 
Maakt deel uit van het clusterteam en het zorgteam kinderen. 
Is lid van het PPD-team. 
Werkt nauw samen met de psychologen/pedagogen van de scholen. 
 

3 Kwalificatievereisten of ‘gelijkwaardig niveau’ 
 
Beschikt over het diploma master / licentiaat in de pedagogische of psychologische wetenschappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4 Resultaten en taakomschrijving 
 

Resultaat 1 
Er wordt geïntegreerde zorg verleend. 
 
Taken 
- Er bestaat een uitgeschreven visie op zorg, afgestemd op de afdeling en gedragen door de begeleiders van de af-

deling. 
- Er is een goede afstemming tussen begeleiders van de diverse disciplines en de leerkrachten door en in overleg 

met de psycholoog/pedagoog van de school. 
- Er is een  goede afstemming van de zorgverlening in het dienstencentrum en de scholen. 
- Er worden initiatieven genomen, uitgelokt en ondersteund zodat de afstemming op de specifieke vragen van 

zorggebruikers (subgroepen) van de afdeling, geoptimaliseerd wordt. 
- Er worden initiatieven genomen om de cultuur, regels, sfeer e.d. op de afdeling te bevragen en bij te sturen. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 

Resultaat 2 
Op de afdeling wordt gehandeld volgens de procedures zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek. 
 
Taken  
- Handelt volgens de afspraken en procedures zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek . 
- Registraties, zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek en voor die procedures waarvoor de zorgcoördinator 

verantwoordelijk is, zijn in orde. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 

Resultaat 3 
De zorggebruiker voelt zich voldoende ondersteund in het beantwoorden van zijn zorgvraag. 
 
Taken 
- Heeft spontane en informele contacten met de zorggebruikers. 
- Vastgelopen situaties tussen begeleider (begeleidingsteam) en zorggebruiker worden ontzenuwd. Indien nodig 

gebeurt dit in nauw overleg of samen met de psychologen/pedagogen van de school. 
- Voert begeleidingsgesprekken volgens de vereiste frequentie. Dit wordt bepaald in overleg met de zorggebruiker 

en de begeleider(s). 
- Indien nodig worden zorggebruikers, na overleg met relevante betrokkenen, doorverwezen naar externe dien-

sten. Initiatieven worden genomen op vlak van doorverwijzing naar een andere voorziening, inschakeling van ex-
terne diensten en dit in nauw overleg met de psychologen/pedagogen van de scholen. 

 _________________________________________________________________________________________________  
 

Resultaat 4 
De familie en directe omgeving voelen zich voldoende ondersteund. 
 
Taken 
- Begeleidt vastgelopen situaties tussen begeleidingsteam (begeleider) en familie in overleg met de maatschappe-

lijk assistent en indien nodig met de psychologen/pedagogen van de school. 
- Voert begeleidingsgesprekken volgens de vereiste frequentie. Dit wordt bepaald in overleg met de zorggebrui-

ker, de maatschappelijk assistent en de begeleider(s). 
- Stimuleert, adviseert begeleidingsteams en/of organiseert familie- of oudergespreksavonden in overleg met de 

sociale dienst en de begeleiders en dit in nauw overleg met de psychologen/pedagogen van de scholen. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

Resultaat 5 
De inhoudelijke zorgcoördinatie op de afdeling is verzekerd. 
 
Taken 
- Stelt volgende uitgangspunten bij de zorgcoördinatie centraal: maximale participatie van de zorggebruiker en zijn 

familie, transparantie over de werking en de inhoud van de geboden zorg, streven naar een zo laag mogelijke 
zorgafhankelijkheid. 

- Zorgt, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijken, voor de integratie van inhoudelijke aspecten van zorg 
in de organisatie van de dagelijkse werking van de afdeling. Om dit te bereiken neemt de zorg-coördinator deel 
aan afgesproken overlegmomenten. 

- Coördineert en zit handelingsplanbesprekingen voor. 
- Volgt doelstellingen die tijdens handelingsplanbesprekingen worden vastgelegd, mee op. 
- Ondersteunt begeleiders van alle betrokken disciplines, op vraag van de begeleider of op eigen initiatief, bij de 

uitwerking van en/of aanpak van acties. 
- Ondersteunt begeleidersteams bij de aanpak en/of uitwerking van acties. 
- Stimuleert werkgroepen ad hoc, zit voor waar nodig. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 

Resultaat 6 
De zorgcoördinator is actief binnen het grote geheel van Sint-Gerardus en Stijn vzw. Hij is op de hoogte van evoluties 
binnen de hulpverlening. 
 
Taken  
- Volgt zelf de vereiste vorming. 
- Neemt deel aan het overleg met collega’s zorgcoördinatoren op niveau van Sint-Gerardus. 
- Neemt deel aan en neemt initiatieven tot oprichting van werkgroepen. 
- Neemt initiatieven om zowel intern als extern contacten te leggen. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

5 Beschrijving kerncompetenties Stijn vzw 
 

Competentie 1: Respectvol en hartelijk omgaan met personen met (of zonder) beperking 
 
Op een gelijkwaardige manier omgaan met personen (met een beperking): zorgzorggebruikers, collega’s ... Open staan 
voor contact met personen met een beperking en hun sociaal netwerk. De rechten en de waardigheid van de perso-
nen met een beperking respecteren. Positief ingesteld zijn ten opzichte van anderen. 
 
Indicatoren  
- Neemt een zeer open houding aan in contacten met personen met een beperking en hun sociaal netwerk, wat 

anderen stimuleert een gelijkaardige houding aan te nemen. 
- Maakt totaal geen onderscheid tussen personen met of zonder beperking, voelt zich evenwaardig aan de per-

soon met beperking. 
- Bekijkt in elke situatie hoe hij maximaal kan rekening houden met de eigenheid van personen met een beper-

king, met diens verwachtingen en wensen, en handelt hiernaar. 
- Staat open voor vertrouwelijke en persoonlijke informatie, behandelt deze met respect en is hierin een voor-

beeld voor anderen. 
- Is erg hartelijk en heeft een aanstekelijk enthousiasme, zelfs in moeilijke situaties. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 

Competentie 2: Geëngageerd  
 
Je job met hart en ziel uitvoeren. Gedreven zijn, voorstellen doen, initiatieven nemen. Taken opnemen in plaats van ze 
te laten liggen voor anderen en ze volledig en met volle inzet uitvoeren. 
 
Indicatoren 
- Is sociaal vaardig en erg vriendelijk, wat aanstekelijk en uitnodigend werkt ten aanzien van anderen. Contacten 

met anderen verlopen vlot en spontaan. 
- Verschijnt zelfs onder sociale druk of werkdruk erg enthousiast op het werk. 
- Vindt de juiste balans tussen zelfzorg en overname. 
- Heeft een juiste voeling voor de signalen van de zorggebruiker, gaat hier gepast mee om. 
- Voert taken correct en met volle inzet uit en neemt spontaan initiatieven op elke niveau. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 

Competentie 3: Open communicatie 
 
Gepast met elkaar communiceren over goede en lastige zaken, ook over gevoelens, ongeacht het thema of de ge-
sprekspartner. 
 
Indicatoren 
- Luistert actief, ook naar moeilijke boodschappen. Toont interesse, stelt vragen. 
- Spreekt niet over anderen en brengt het op een constructieve manier ter sprake wanneer anderen dit doen. 
- Bemiddelt en brengt moeilijke boodschappen over op een rustige, natuurlijke manier. Ziet feedback als een op-

bouwende stimulans in de werking: gaat ermee aan de slag. 
- Creëert een sfeer waarin collega’s elkaar openlijk informatie vragen en geven. 
- Uit zijn mening of gevoel correct; kan op een bondige manier de essentie perfect weergeven. Is hierin een voor-

beeld voor anderen. 
- Observeert de andere grondig en stelt vragen om te weten welke boodschap de ander wil overbrengen. Checkt de 

eigen interpretatie en die van de anderen. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 

Competentie 4: Betrouwbaar en integer  
 
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. In eer en geweten handelen. De werkelijkheid, inclusief de risico's en minder 
mooie kanten, correct weergeven. Zich houden aan de algemene en professionele gedragsnormen en aan de missie 
en visie van Stijn vzw. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Het vertrouwen van zorggebruikers, van 
collega's en van Stijn vzw waard zijn. 
 
Indicatoren 
- Geeft informatie die precies en gepersonaliseerd is. 
- Houdt zich stipt aan gemaakte afspraken en komt na wat hij beloofd heeft. 
- Houdt vertrouwelijke informatie zorgvuldig voor zich en hanteert deze correct en enkel wanneer nodig. 
- Gaat positief en constructief om met de gevolgen van eigen fouten. 
 _________________________________________________________________________________________________  



  

 

 

6 Beschrijving van specifieke competenties voor deze functie 
 

Competentie 5: Meerzijdig partijdig 
 
Inzicht hebben in en respect opbrengen voor de verschillende standpunten van meerdere partijen en hun context. 
Vanuit die verscheidenheid zoeken naar verbondenheid en gemeenschappelijke doelen en standpunten. 
 
Indicatoren 
- Bewaakt dat alle betrokken partijen hun plaats krijgen in het proces. 
- Kan situaties vanuit diverse hoeken en/of standpunten bekijken. 
- Vindt voor zichzelf een goed evenwicht tussen kortbij en veraf. 
- Blijft loyaal ten aanzien van diverse partijen: zowel ten aanzien van zorggebruikers, organisatiekant, als collega’s. 
 _________________________________________________________________________________________________  

 
Competentie 6: Kennis 
 
Indicatoren  
- Heeft voldoende inzicht in diverse aspecten van de motorische beperking. 
- Kan putten uit meerdere stromingen. 
- Kan kennis integreren en vertalen. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 

Competentie 7: Coachen en motiveren 
 
Richting en sturing geven aan medewerkers door hen te helpen ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te specifiëren. 
 
Indicatoren 
- Stimuleert de medewerkers tot zelfontplooiing en vervolmaking, moedigt hen aan nieuwe taken op te nemen of 

aan te leren. 
- Stimuleert en motiveert medewerkers tot zelfstudie, tot het delen van kennis en tot meer zelfstandigheid. 
- Ondersteunt en bemoedigt medewerkers spontaan met duidelijke en opbouwende feedback en krijgt medewer-

kers zover dat ze elkaar opbouwende feedback geven. 
- Laat bij de medewerkers het inzicht groeien naar kennis van eigen mogelijkheden en beperkingen. Ziet kwalitei-

ten van medewerkers en motiveert hen hierin. 
- Krijgt door zijn eigen uitdagende aanpak medewerkers zover dat ze spontaan en gedreven een opdracht aanpak-

ken. 
- Reflecteert op eigen handelen en krijgt medewerkers zover dat ze spontaan hun eigen handelen kritisch bekijken. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 

Competentie 8: Geïntegreerd werken 
 
Indicatoren 
- Informeert, luistert, vraagt en laat zich bevragen door collega’s in functie van de begeleiding van de zorggebru i-

ker. 
- Stemt af met en vraagt om afstemming met andere disciplines voor acties/handelingen rond de zorggebruiker. 
- Eerst begeleider en dan deskundige. 
 _________________________________________________________________________________________________  
 


