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1 INLEIDING

Dit gedragscompetentiewoordenboek is een werkinstrument voor de sector. Het kan in eerste instantie een
hulpmiddel zijn om competentieprofielen op te stellen. Vanuit een duidelijke omschrijving van de noodzakelijke competenties kan een medewerker gestimuleerd worden tot zelfreflectie en vervolgens groei. Op basis
van een analyse van aanwezige sterke competenties binnen een team, kan er optimaal ingezet worden op
talenten van medewerkers en gericht gezocht worden naar ontbrekende schakels binnen het team.
Op basis van dit gedragscompetentiewoordenboek ontwikkelde PCBO ook een zelfreflectie-instrument, een
talentenzoeker voor medewerkers en een handleiding voor het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (P.O.P.). Samen vormen deze instrumenten een praktijkgerichte toolbox om na te denken over en te
werken aan competenties van medewerkers in de kinderopvang. Deze verschillende instrumenten kunnen
geraadpleegd worden op de website.
In deze introductie geven we kort wat duiding bij de inhoud en het gebruik van het gedragscompetentiewoordenboek. Je kunt eveneens informatie terugvinden over andere documenten die in combinatie met het
gedragscompetentiewoordenboek gebruikt kunnen worden en die te verkrijgen zijn via www.limburg.be/
pcbo. Een muisklik op het logo van “Klimkracht” brengt je op de juiste pagina.

2 WAT IS HET GEDRAGSCOMPETENTIEWOORDENBOEK?
Dit woordenboek is een overzicht van gedragscompetenties voor de verschillende functies in de kinderopvang. Het is vergelijkbaar met een gewoon taalwoordenboek, maar de inhoud gaat over relevant en belangrijk gedrag voor medewerkers in de kinderopvang.
We kozen 23 gedragscompetenties die het meest van toepassing zijn voor de verschillende functies, zoals:
begeleider in de kinderopvang, onthaalouder, teamverantwoordelijke, pedagogisch coach in de kinderopvang, verantwoordelijke en diensthoofd kinderopvang.
“Gedragscompetenties kunnen beschouwd worden als observeerbare eigenschappen in de vorm van
toegepaste kennis of daadwerkelijk gedrag, die bijdragen tot succesvol functioneren in een specifieke rol of
functie.” (2009, Van Beirendonck, p.27)
Een gedragscompetentie is geen onderliggende, maar wel een observeerbare eigenschap. Eigenschappen die
we objectief kunnen observeren zijn meetbaar en makkelijk bespreekbaar.
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Uit onze ervaring met het begeleiden van en deelnemen aan selectieprocedures leerden we dat éénzelfde
taal spreken over wat medewerkers in de kinderopvang moeten kunnen essentieel is.
Een woordenboek waarin alle gedragscompetenties voor elke functie in de kinderopvang beschreven staan,
is hét instrument om ervoor te zorgen dat we over dezelfde inhoud spreken wanneer we het hebben over
functioneren, evolutie, leerpunten, talenten, …
Bovendien zorgt het karakter van gedragscompetenties ervoor dat concreet gedrag op een objectieve en voor
iedereen begrijpbare wijze bekeken en besproken kan worden.

3 OPBOUW VAN HET GEDRAGSCOMPETENTIEWOORDENBOEK
3.1 INHOUD WOORDENBOEK
De inhoud van het woordenboek is opgedeeld in 5 clusters. Onder deze clusters vind je 23 gedragscompetenties. Elke gedragscompetentie is opgedeeld in 3 niveaus.

3.2 CLUSTERS
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In het woordenboek worden de gedragscompetenties onderverdeeld in clusters.
Elke cluster verzamelt gedragscompetenties die in elkaars buurt liggen voor wat het soort gedrag betreft dat
ze omschrijven.
Clusters zijn in feite de richtingaanwijzers in het woordenboek. Elke cluster wordt in het woordenboek aangeduid met een verschillende kleur.

3.3 DEFINITIE
Voor elke gedragscompetentie wordt in het woordenboek een algemene definitie gegeven.
Dit is een beschrijving van de gedragscompetentie in zijn totaliteit.
Elk niveau van een gedragscompetentie wordt op zijn beurt omschreven door een niveaudefinitie.

3.4 NIVEAUS
Elke gedragscompetentie wordt onderverdeeld in drie niveaus. Met deze niveaus kan de gewenste moeilijkheidsgraad van een gedragscompetentie voor een bepaalde functie aangegeven worden.
De niveaus van een gedragscompetentie zijn cumulatief, dit wil zeggen dat wanneer je bijvoorbeeld niveau
twee van een gedragscompetentie beheerst, je de criteria van niveau één ook zou kunnen aantonen in de
gepaste context.
Het is daarentegen niet noodzakelijk dat je een lager niveau ook in de praktijk aantoont of in het verleden al
effectief gerealiseerd hebt. Een hoger niveau impliceert enkel dat verondersteld kan worden dat je een lager
niveau ook zou kunnen uitvoeren.

3.5 INDICATOREN
Per gedragscompetentie zijn er voor de verschillende niveaus concrete indicatoren uitgeschreven. Ons volledig gedragsrepertorium kan omschreven worden in enkele honderden gedragingen, ook wel gedragsvoorbeelden of indicatoren genoemd. Bijvoorbeeld: houdt oogcontact met zijn/haar gesprekspartner of merkt
emoties van anderen op.
De indicatoren zijn gedragsgericht en positief geformuleerd, enkelvoudig en zonder waardeoordeel. Dit
maakt dat ze goed gebruikt kunnen worden voor objectieve observaties en feedback.

3.6 TOELICHTING EN PRAKTIJKVOORBEELDEN
In het luik “opmerkingen” zijn bij de gedragscompetenties concrete voorbeelden of verduidelijkingen opgenomen. Op die manier proberen we de gedragscompetenties nog helderder te maken en ze te koppelen aan
de praktijk.

26

4 BIJBEHORENDE DOCUMENTEN
Wanneer je effectief aan de slag wilt gaan met het Gedragscompetentiewoordenboek, kunnen volgende
instrumenten je daarbij helpen.

4.1 HANDLEIDING OPSTELLEN FUNCTIEPROFIEL
In de handleiding vind je een stappenplan om een functieprofiel, op maat van de organisatie, samen te stellen. Er staat beschreven hoe o.a. met behulp van het Gedragscompetentiewoordenboek, de Beslissingsboom
en de Competentiekaarten een profiel kan worden vormgegeven.

De Beslissingsboom is een instrument waarbij je, met behulp van gerichte vragen, een eerste selectie maakt
van belangrijke competenties uit het woordenboek voor een bepaalde functie. Dit instrument kan individueel
of in team gebruikt worden.

4.3 COMPETENTIEKAARTEN
De Competentiekaarten zijn een hulpmiddel om in team keuzes te maken over belangrijke competenties voor
een bepaalde functie. Elke competentie uit het woordenboek vind je terug op een kaartje. Dit kaartje bevat
eveneens de definitie van de competentie en de cluster waar de competentie tot behoort.

4.4 (HANDLEIDING) TALENTENZOEKER
Competenties van een functieprofiel kunnen omgezet worden in een Talentenzoeker. Aan de hand van de
Talentenzoeker kunnen medewerkers zichzelf inschatten op de verschillende competenties. Deze Talentenzoeker kan vervolgens gebruikt worden om een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op te stellen.

4.5 (HANDLEIDING) PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN
In de handleiding staat een uitgebreid stappenplan beschreven om (samen met een medewerker) een P.O.P.
op te stellen. In eerste instantie wordt de competentie geconcretiseerd naar specifiek gedrag. De motivatie
voor de ontwikkeling wordt nagegaan en er worden specifieke ontwikkelingsactiviteiten opgesteld.
Deze instrumenten kunnen verkregen worden via www.limburg.be/pcbo.
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4.2 BESLISSINGSBOOM

