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DE VRIJWILLIGER 
 

 
 

Profiel vrijwilliger 
 

Leeftijd 

Je ben 18 jaar of ouder. 

 

Opleidingsniveau 

Van kortopgeleid tot hoogopgeleid; we streven naar een gezond evenwicht. 

 

Diversiteit 

Je bent een man of vrouw. 

Je hebt een Belgische of andere etnische achtergrond. 

We streven naar een mix van mensen van verschillende origine en culturen. 

Taalvaardigheid 

Je hebt kennis van het Nederlands. 

Kennis van andere talen is een pluspunt. 

 

Motivatie 

Je hebt interesse om te werken met kinderen, van 2,5 tot 6 jaar. 

Je hecht belang aan de taalontwikkeling bij jonge kinderen. 

Je gaat graag om met kinderen en hun ouders. 

Ervaring  

Ervaring hebben in het omgaan met jonge kinderen. Dit kan op verschillende domeinen; 

ouder, grootouder, oom of tante, jeugdwerk, onderwijs, … 

 

Taken van een vrijwilliger 
 

Je heb een informerende functie; je licht ouders in over de stimulering van de ontwikkeling 

van hun kleuter. 

Je hebt een begeleidende functie; je leidt een huisbezoek of groepsbijeenkomst in goede 

banen om zo de ouders te begeleiden bij het bewust worden en vergroten van hun eigen 

pedagogische vaardigheden. 
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Je hebt een organisatorische functie; je werkt planmatig en je houdt een beperkte 

administratie bij. 

Je hebt een signaalfunctie; je meldt problemen, signalen van psychische en fysische 

verwaarlozing en vragen van ouders aan je supervisor.  

 

Een vrijwilliger binnen de vzw Kind en Taal kan zich momenteel engageren als ‘vrijwilliger in 

het gezin’. De basisvoorwaarden en basisvaardigheden zijn erg algemeen. Hieronder volgt 

een meer specifieke taakbeschrijving. 

 

Vrijwilliger in het gezin 
 

Je legt huisbezoeken af. 

Je geeft advies en feedback betreffende het uitvoeren van de huiswerkopdrachten. 

Je begeleidt de ouder bij het uitvoeren van de opdrachten. 

Je voert indien nodig enkele opdrachten samen uit met de ouder. 

Je bevordert het individueel leerproces van de ouder. 

Je bent vertrouwd met de leefomstandigheden van de gezinnen. 

Je signaleert problemen of zorgwekkende signalen aan je supervisor.  

Je gaat minstens 1 keer per week op huisbezoek. 

Je bent aanwezig op het maandelijks intervisiemoment voor alle vrijwilligers. 

Je hebt regelmatig contact met je supervisor. 

 

 

Vaardigheden en attitudes 
 

Je hebt een positieve ingesteldheid en je bent enthousiast. 

Je wilt iets bijleren. 

Je hebt geduld. 

Je hebt een actieve luisterhouding. 

Je bent in staat goede afspraken te maken en na te komen. 

Je hebt respect voor ieders eigenheid. 

Je kan overleggen. 

Je bent bereid het eigen functioneren kritisch te kunnen bekijken. 

Je kunt zelfstandig werken. 

Je kunt in team werken. 

Je staat open voor andere culturen en diversiteit. 

Je bent vriendelijk 

Je werkt nauwgezet en ordelijk. 

Je bent discreet, betrouwbaar en kunt het beroepsgeheim respecteren. 

Je bent in staat op uitleg te vragen en te geven. 

Je kan omgaan met feedback. 

Je kan omgaan met emoties van anderen en van jezelf. 

Je kunt rustig en nauwkeurig werken. 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
vzw Kind en Taal       Profiel vrijwilliger                                                                                Pagina 3 van 3 

  

Je kunt opgelegde taken uitvoeren. 

Je bent sociaal ingesteld. 

Wat hebben wij je te bieden? 
 

Een persoonlijk en diepgaand kennismakingsgesprek. 

Een degelijke opleiding. 

Regelmatige bijscholing i.v.m. opvoeding, ontwikkeling, kansarmoede, … 

Maandelijkse intervisiemomenten met alle vrijwilligers. 

Een persoonlijke supervisor die je begeleidt en bijstaat met woord en daad. 

Een boeiende leeromgeving. 

Een vrijwilligerscontact. 

Een degelijke verzekering. 

 

Praktische informatie 
 

Voor meer informatie kun je steeds terecht bij: 

Katia Kerkhofs 

Programmamedewerker Pedagogische Taaltrainers 

instapjeplus@kindentaal.be 

0489 900 572 

 


