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•   Wat is pedagogisch werk?
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werk?
•   Wat moet je kunnen om te werken 

in het pedagogisch werk?
•   Meer informatie over de 

beroepenstructuur



Beroepskracht Bureau Jeugdzorg
   De beroepskracht Bureau Jeugdzorg richt zich op toegang tot de jeugdzorg, 

indicatie, kortdurende hulpverlening en het organiseren van de hulpverlening. 
Hij/zij beoordeelt verzoeken om hulp en stelt de juiste zorg vast. Hij/zij zorgt 
voor aansluiting met lokale zorgvoorzieningen en volgt en evalueert met de 
cliënt de aangeboden hulpverlening. Hij/zij signaleert problematiek in 
opvoedingssituaties en meldt misstanden. 

Hoge verwachtingen van de 
maatschappij
‘Het werken met kinderen, mensen die nog 
aan het begin van hun leven staan, vind ik 
het meest boeiende aan mijn werk. Ook de 
variatie is leuk. Je praat dan weer met de 
ouders, dan weer met de advocaat of de 
leerkracht en je werkt samen met allerlei 
organisaties. 
De verantwoordelijkheid is groot, met name 
doordat je die bijna niet met anderen kunt 
delen. De maatschappij stelt steeds hogere 
eisen aan het functioneren van zowel de 
ouders als het kind. En als een ouder of kind 
hier niet aan kan voldoen, wordt dit al gauw 
gezien als een persoonlijk falen. 
De competenties kunnen heel goed worden 
gekoppeld aan je beoordeling en een 
scholingsplan. Het beroepsonderwijs zou 
op basis hiervan een aanbod kunnen doen 
dat beter aansluit bij de praktijk. Studenten 
moeten meer pedagogische kennis krijgen en 
leren hoe ze moeten omgaan met hun eigen 
verantwoordelijkheden en die van een ander.’
Diana Wethly en Nathalie But, Bureau 
Jeugdzorg, Utrecht 

De vakspecifi eke competenties
•  Communiceert responsief en 

authentiek
•  Creëert helderheid in de 

verwachtingen
•  Ondersteunt de cliënt bij het 

aanspraak maken op zorg
•  Zorgt ervoor dat effectieve hulp 

wordt geboden
•  Biedt pedagogische begeleiding 

en ondersteuning aan de cliënt
•  Vergroot de zelfredzaamheid
•  Handelt methodisch verantwoord 
•  Versterkt het professionele netwerk
•  Draagt bij aan samenhangende jeugdzorg 

en preventie
•  Houdt overzicht en refl ecteert tijdens het 

eigen handelen

Het volledige profi el van de beroepskracht 
Bureau Jeugdzorg kunt u vinden op www.
competentieweb.nl. De beroepskracht Bureau 
Jeugdzorg bevindt zich ook in de hoofdstroom 
maatschappelijke dienstverlening. Hierover kunt 
u meer lezen in de brochure Het gezicht van… 
maatschappelijke dienstverlening.
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Wat is pedagogisch werk?
Hoe kunnen kinderen en jongeren tot bloei komen in de samenleving? Dat is de belangrijkste 
vraag aan beroepskrachten zoals de pedagogisch werker, de woonbegeleider, de groepsleidster 
kinderopvang en buitenschoolse opvang en de beroepskracht Bureau Jeugdzorg. Zij bieden 
kinderen en jongeren mogelijkheden en ondersteuning om veilig en volwaardig op te groeien 
in eigen kring, in de wijk en in de samenleving. In het sociaal-agogisch domein behoren zij tot 
de hoofdstroom pedagogisch werk. 
Pedagogisch werk richt zich in eerste instantie op het bieden van opvang, ondersteuning, 
hulp en bescherming aan jeugdigen, hun ouders of andere opvoeders bij opgroei- en 
opvoedingsvragen. Deze vragen variëren van eenvoudige vragen tot vragen van psychische, 
sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. De 
dienstverlening richt zich ook op de begeleiding van kinderen en jongeren in opvang- en 
vrijetijdssituaties. 

In deze brochure komt een aantal beroepskrachten uit het pedagogisch werk aan het woord. 
Zij vertellen wat hun werk zo boeiend maakt, welke taken ze uitvoeren en welke vaardigheden 
hiervoor nodig zijn. Ook geven ze aan waar ze soms tegenaan lopen en wat er volgens hen 
nodig is om hun werk goed te blijven uitvoeren. Zij vormen het gezicht van het pedagogisch 
werk.

‘Misschien dat er in de nabije toekomst nog een competentie bij komt: je verdiepen in 
verschillende culturen en achtergronden van zowel kinderen als ouders. Daar is in onze 
multiculturele samenleving toch wel steeds meer behoefte aan.’
Joëlla Hilverts, groepsleidster kinderopvang

‘De nieuwe beroepenstructuur kan bijdragen aan een beter inzicht. Ook de leerlingen van 
de beroepsopleiding krijgen dan een beter beeld van het vak dat ze gaan uitoefenen. Ik 
krijg nu vaak onvoorbereide stagiaires. Ze zeggen na afl oop vaak dat ze geen idee hadden 
van wat hun te wachten stond.’
Petra Boender, groepsleidster buitenschoolse opvang
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Woonbegeleider
   Een woonbegeleider activeert, ondersteunt en verleent zorg aan mensen met 

beperkingen of gedragsproblematiek bij het verhogen van hun zelfredzaamheid 
opdat zij zo zelfstandig mogelijk een huishouden kunnen voeren en vorm kunnen 
geven aan hun leven.

Cliënt verder helpen
‘Ik werk met blinde en slechtziende jongeren 
tussen 13 en 17 jaar. Met name de interactie 
met de jongeren is leuk. Het werk blijft 
dynamisch en afwisselend, het ene moment 
geef je seksuele voorlichting, het volgende 
moment sta je spruitjes te pellen. Het is 
moeilijk als je een cliënt niet verder kunt 
helpen omdat de methodieken niet aanslaan 
of omdat de middelen van de organisatie 
niet toereikend zijn. Er zijn nu eenmaal altijd 
cliënten die overal tussen vallen. Ik denk dat 
het profi el met competenties een goed zicht 
biedt op ons werk. Op dit moment verkeren 
we wat betreft de aandacht die we aan de 
jongeren kunnen geven in een bevoorrechte 
positie, maar er komen bezuinigingen aan. Ik 
hoop dat het profi el laat zien dat ons werk 
niet oppervlakkig is, maar veel dimensies 
heeft. Je bent je constant bewust van wat 
je doet. Als je samen met een jongere een 
spelletje doet, lijkt het heel relaxed, maar 
ondertussen voer je een gesprek, bouw je een 
band op. Als er alleen nog maar tijd zou zijn 
voor de zogeheten basiszorg, zou je heel veel 
kansen missen.’
Laura Lagaaij, Bartiméus, Zeist

De vakspecifi eke 
competenties
•  Hanteert verschillende 

begripsniveaus 
•  Schept 

randvoorwaarden
•  Observeert en signaleert 

veranderingen
•  Past zich aan en anticipeert op 

verschillend gedrag
•  Ondersteunt bij verschillende leefgebieden
•  Kan omgaan met teleurstellingen en 

tegenslag
•  Motiveert en stimuleert tot zelfstandigheid
•  Ontwikkelt en benut het (sociale) netwerk
•  Treedt op in en kan omgaan met 

crisissituaties

Het volledige profi el van de woonbegeleider 
kunt u vinden op www.competentieweb.
nl. De woonbegeleider bevindt zich ook in 
de hoofdstromen sociaal-cultureel werk en 
maatschappelijke zorg. Hierover kunt u meer 
lezen in de brochures Het gezicht van… 
sociaal-cultureel werk en Het gezicht van… 
maatschappelijke zorg.
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Wat doe je in het pedagogisch werk?
De branches in zorg en welzijn ontwikkelen zich in een fl ink tempo en de beroepskrachten 
ontwikkelen daarin mee. Het zijn de beroepskrachten die een belangrijk deel van het succes 
van de organisaties bepalen, want de kwaliteit van de dienstverlening komt tot stand in de 
directe relatie tussen de cliënt en de beroepskracht.
Pedagogisch werk bestaat voor een groot deel uit de volgende activiteiten:
•  persoonlijke begeleiding en ondersteuning bieden
•  tijdelijke begeleiding of ondersteuning bieden 
•  begeleiding bieden bij opvoeding en opvang, ontwikkelingsstimulering, vorming, animatie 

en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren

Persoonlijke begeleiding en ondersteuning bieden
In het pedagogisch werk verleent de beroepskracht zorg, begeleiding en ondersteuning aan 
kinderen en jongeren, binnen de primaire – al dan niet vervangende – woon- en leefomgeving. 
Pedagogisch werker Roelof Wieringh verwoordt het als volgt: ‘We geven de jongeren die bij 
ons wonen veel positieve ondersteuning, want het grootste probleem dat ze hebben is gebrek 
aan zelfvertrouwen.’ 
Voor Nathalie But, beroepskracht Bureau Jeugdzorg, ligt het accent net anders: ‘We bieden 
niet zozeer dagelijkse zorg, maar hebben wel contact met alle mensen die deze zorg bieden.’ 

Tijdelijke begeleiding of ondersteuning bieden
De beroepskracht oefent invloed uit op het functioneren van de cliënt, maakt situaties 
draaglijk en stimuleert zelfstandigheid en zelfredzaamheid. ‘Om als burgers de maatschappij 
in te kunnen gaan, moeten ze achterstanden inhalen, goede relaties leren aangaan en kunnen 
incasseren’, vertelt pedagogisch werker Roelof Wieringh. Ook Laura Lagaaij, woonbegeleider, 
benadrukt het belang van zelfredzaamheid. ‘We bieden cliënten tijdelijke begeleiding en 
ondersteuning tot ze doorstromen naar een zelfstandiger groep.’ 

Begeleiding bieden bij opvoeding en opvang, ontwikkelingsstimulering, vorming, 
animatie en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren
Woonbegeleider Laura Lagaaij: ‘We laten de jongeren een eindactiviteit organiseren waarbij 
ze leren hoe ze moeten samenwerken. Zo hebben ze gezamenlijk een sinterklaasavond 
georganiseerd.’ Voor Nathalie But, beroepskracht Bureau Jeugdzorg, ligt het iets anders. ‘We 
doen niet aan opvang, maar verwijzen wel door of dragen zorg voor een uithuisplaatsing.’
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Groepsleidster kinderopvang
   Een groepsleidster kinderopvang creëert een warme en veilige omgeving voor de 

dagelijkse verzorging van groepen kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Te weinig tijd
‘Het leukste van mijn werk vind ik dat je zo 
veel fasen in de ontwikkeling van de kinderen 
meemaakt. Als een baby hier komt, kan hij 
of zij heel weinig en is in alles afhankelijk 
van jou. Als het kind naar de volgende groep 
gaat, kan het lopen en zelfstandig spelen. 
Wat ik ook leuk vind, is dat ieder klein 
wezentje toch echt zijn eigen karakter heeft.
Wat ik soms lastig vind is dat ik op sommige 
dagen vanwege de groepssamenstelling 
(bijvoorbeeld bij een groep met erg veel 
jonge baby’s) de kinderen niet de aandacht 
kan geven die ik ze wil geven.’
Joëlla Hilverts, kinderdagverblijf Koala, 
Utrecht 

De vakspecifi eke 
competenties
•  Stimuleert de 

ontwikkeling van het 
kind 

•  Biedt kwalitatief goede 
zorg en boeiende 
activiteiten

Het volledige profi el van de groepsleidster 
kinderopvang kunt u vinden op www.
competentieweb.nl.
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Groepsleidster buitenschoolse opvang
   De groepsleidster buitenschoolse opvang is gericht op de opvang en 

vrijetijdsbesteding van kinderen tussen 4 en 12 jaar en tieners. Hij/zij creëert 
een gezonde, warme en veilige omgeving voor het kind en stimuleert de brede 
ontwikkeling van kinderen.

Op spelende en ontspannen manier 
leren
‘Het werken met deze kinderen is alsof je 
samen op reis bent in hun basisschoolleeftijd. 
Op een spelende en ontspannen manier 
ontdek en leer je samen veel, zonder dat 
daar druk achter zit. Op school wordt er met 
name naar de leerlijn gekeken; hier is vooral 
het sociale aspect en de leefomgeving van 
belang. Het is belangrijk dat de kinderen zich 
welkom voelen. Dat je goed contact hebt, 
daar geniet ik van. Bij de oudere kinderen in 
de buitenschoolse opvang coachen we veel 
meer. Het zijn tieners, vaak al pubers, dus 
moet je veel meer aandacht besteden aan 
ondersteuning.’
Petra Boender, Kids 2b, Delfzijl

De vakspecifi eke 
competenties
•  Stimuleert de 

vrijetijdsbesteding en 
ontwikkeling van het kind

•  Biedt boeiende activiteiten
•  Past zich aan en anticipeert 

op verschillend gedrag
•  Is consistent in hantering van de groep

Het volledige profi el van de groepsleidster 
buitenschoolse opvang kunt u vinden op 
www.competentieweb.nl. De groepsleidster 
buitenschoolse opvang bevindt zich ook in de 
hoofdstroom sociaal-cultureel werk. Hierover 
kunt u meer lezen in de brochure Het gezicht 
van… sociaal-cultureel werk.



Wat moet je kunnen om te werken in het 
pedagogisch werk?

Iedere beroepskracht beschikt over vakspecifi eke competenties die nodig zijn om juist 
dat beroep uit te kunnen oefenen. Voor een groepsleidster buitenschoolse opvang liggen 
die competenties meer op het gebied van de opvang en opvoeding van kinderen en voor 
een beroepskracht Bureau Jeugdzorg liggen ze meer op het gebied van de psychosociale 
hulpverlening. Het benoemen van deze competenties laat zien waar de beroepskracht 
allemaal voor staat en wat een werkgever van de beroepskracht mag verwachten. Dit betekent 
natuurlijk niet dat elke individuele beroepskracht binnen die beroepsgroep ook daadwerkelijk 
over alle competenties moet beschikken. In de praktijk zal een beroepskracht meer competent 
zijn op het ene gebied dan op het andere. De organisatie moet er echter voor zorgen dat de 
competenties over de gehele linie voldoende aanwezig zijn om de maatschappelijke opdracht 
uit te voeren: eraan werken dat kinderen en jongeren veilig en volwaardig kunnen opgroeien. 

Rode draad
Hoewel de werkzaamheden in zorg en welzijn erg kunnen verschillen, is er een aantal 
vaardigheden waarover iedere beroepskracht in de sector beschikt. Dit zijn de generieke 
competenties. Zo bouwt iedere beroepskracht een vertrouwensrelatie op met de doelgroep. 
Of die nu uit kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, allochtonen, autochtonen, gezonde 
of zieke mensen bestaat, de beroepskrachten leggen contact, praten, ondersteunen, verzorgen 
en bieden perspectieven. Contactuele en communicatieve vaardigheden vindt u dan ook bij 
iedere beroepskracht in de sector zorg en welzijn terug. Bovendien zijn ze professioneel en 
kwaliteitsgericht, ondernemend en innovatief, werken ze inzichtelijk en verantwoorden ze wat 
ze doen. Ze werken vraag- en oplossingsgericht en doel- en resultaatgericht. 

Kernkwaliteiten zorg en welzijn
betrokkenheid - empathie - assertiviteit - representativiteit - integriteit
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Pedagogisch werker
   De pedagogisch werker biedt ondersteuning, hulp en bescherming aan jeugdigen, 

hun ouders en andere opvoeders. Hij/zij brengt een optimaal en veilig woon-, leef- 
en opvoedingsklimaat tot stand, helpt bij de inrichting van het dagelijks leven, bij 
vrijetijdsbesteding, onderwijs, werk en wonen en bij het opbouwen 
en onderhouden van sociale relaties van jeugdigen en hun opvoeders. 
Hij/zij werkt in gezinnen en in open, half open of gesloten residentiële 
instellingen. 

Sociaal handig
‘Als pedagogisch werker moet je in ieder 
geval sociaal vaardig zijn. Dat is niet iets 
wat je kunt leren, je moet het in je hebben. 
Het is een empathisch vermogen, waarin je 
bijvoorbeeld weet dat een bepaalde grap bij 
de een wel werkt, maar bij de ander niet. Ook 
moet je in staat zijn de groepsdynamiek te 
doorgronden. In een groep van acht pubers 
gebeurt de hele tijd van alles. Je moet goed 
aanvoelen en doorhebben welke processen 
zich daar afspelen. 
Het is van belang dat op individueel niveau je 
gespreksvaardigheden in orde zijn. Er komen 
vaak allemaal gevoelige dingen naar boven 
tijdens individuele gesprekken. Alle jongeren 
die hier zitten hebben thuis veel meegemaakt 
en zijn niet plaatsbaar in een pleeggezin. 
Je persoonlijke vaardigheden maken of 
breken zulke gesprekken. Het is hectisch 
en druk werk. Er zijn ook ruzies en de sfeer 
schommelt de hele tijd heen en weer. Het kan 
het ene moment gezellig zijn en het andere 
totaal uit de hand lopen. Het geeft spanning 
en dynamiek, waardoor je baan nooit saai 

wordt. Elke dag is anders. Ik 
vind dat heerlijk.’
Roelof Wieringh, OCK de 
Spalier, Haarlem

De vakspecifi eke competenties
•  Communiceert responsief en authentiek
•  Kiest een passende interventie
•  Begeleidt situationeel 
•  Vergroot de zelfredzaamheid
•  Refl ecteert tijdens het eigen handelen
•  Biedt veiligheid 

Het volledige profi el van de pedagogisch werker 
kunt u vinden op www.competentieweb.nl.
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Meer informatie over de beroepenstructuur 
Deze verhalen en die van vele andere beroepskrachten in de maatschappelijke zorg vormen 
het hart én het uitgangspunt van de nieuwe beroepenstructuur. Er is in kaart gebracht wat 
de beroepskrachten in huis hebben en wat er nodig is om ook in de toekomst aan de eisen 
die aan het beroep gesteld worden te kunnen voldoen. Het verzamelde materiaal is dan 
ook een bron van informatie geworden, waar zowel de beroepskracht als de directeur, de 
leidinggevende en de functionaris uit het beroepsonderwijs rijkelijk uit kunnen putten.

Brochures
Deze brochure maakt deel uit van een reeks van vijf, waarin beroepskrachten vertellen 
over hun werk in de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg, 
kinderopvang en gehandicaptenzorg. 
Ook in deze serie:
•  Het gezicht van… maatschappelijke zorg. Mee kunnen doen 
•  Het gezicht van… maatschappelijke dienstverlening. Tot je recht kunnen komen
•  Het gezicht van… sociaal-cultureel werk. Deel kunnen nemen
•  Bent u al klaar voor de toekomst?
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www.competentieweb.nl 
Competentieweb geeft alle taken, keuzes en dilemma’s en competenties van beroeps-
krachten in zorg en welzijn weer. Competentieweb is een instrument voor branches, 
beroepsorganisaties, instellingen voor zorg en welzijn en de daar aanwezige beroepskrachten, 
waarmee zij kunnen toetsen in hoeverre de beschikbare competenties van professionals 
voldoen aan de veranderende maatschappelijke opdrachten en vragen van cliënten, burgers en 
vrijwilligers. 

Overige publicaties
•  Klaar voor de toekomst. Een nieuwe beroepenstructuur voor de branches welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en kinderopvang

De profi elen
•  Activiteitenbegeleider
•  Beroepskracht Bureau Jeugdzorg
•  Beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg
•  Groepsleidster kinderopvang
•  Groepsleidster buitenschoolse opvang
•  Helpende zorg en welzijn
•  Leidster peuterspeelzaalwerk
•  Maatschappelijk werker
•  Ouderenadviseur
•  Pedagogisch werker
•  Sociaal-cultureel werker
•  Sociaal raadsman / sociaal dienstverlener
•  Woonbegeleider



Meer informatie of bestellen?
De brochures zijn op te vragen bij NIZW Beroepsontwikkeling: info@competentieweb.nl.

De publicatie Klaar voor de toekomst en de competentieprofi elen zijn te bestellen bij:
Adrepak
Postbus 45666
2504 BB Den Haag
(070) 359 07 20
nizw@adrepak.nl

Of kijk op www.competentieweb.nl.
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