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De psychologisch consulent geeft voorlichting of informatie rond de kindontwikkeling, de leefwereld van het kind,
het opvoedingsgedrag, de opvoedingscontext enz. Dit kan
via individuele contacten. Ook het verzorgen van groepsbijeenkomsten, lezingen, telefonische of mailcontacten
behoren tot de mogelijkheden.
De psychologisch consulent biedt emotionele ondersteuning aan de ouder/opvoeder. Door een betrokken
luisterhouding en bevestigende interventies voelen ouders/
opvoeders zich zekerder in eigen handelen en hebben sneller het gevoel de opvoedingssituatie terug aan te kunnen.
De psychologisch consulent verleent advies aan ouders/
opvoeders. Dit kan verschillende vormen aannemen:
pedagogisch spreekuur, thuisbegeleiding, pedagogisch
aanspreekpunt voor kinderverzorgsters,…
De psychologisch consulent traint opvoedingsvaardigheden. Dit kan individueel, bijvoorbeeld het aanleren van
het beoogde opvoedingsgedrag tijdens een huisbezoek
(CKG). Het kan ook in groep, bijvoorbeeld via een groepstraining in een Huis van het Kind of een vorming voor
kinderverzorgsters.
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Onder opvoedings- en gezinsondersteuning verstaan we het
domein dat zich richt op preventieve ondersteuning van
gezinnen op vlak van opvoeding, gezondheid en psychosociale thema’s. Opvoedingsondersteuning focust zich niet
alleen op de opvoeders maar ook op de interactie tussen
ouders en kinderen/jongeren en de betekenisgeving van
het kind. Hierbij houden we rekening met de context
waarbinnen een gezin leeft. Naast opvoeding binnen gezinnen houdt deze setting zich ook bezig met contexten waar
opvoeden eerder professioneel aan bod komt (kinderopvang, CKG’s, ...)

De ‘psychologisch consulent’1 kan ingezet worden in volgende werkterreinen:
• Opvoedingswinkel
• Inloopteam
• CKG
• Huis van het Kind
• Kinderdagverblijf
• …

De ‘Psychologisch Consulent’ neemt binnen de opvoedings- en gezinsondersteuning volgende taken op zich:
• Preventie van opvoedingsproblemen
• Gerichte doorverwijzing
• Pedagogische diagnostiek
• Begeleiding van opvoeders, kinderen, gezinnen

Opvoedingsondersteuning richt zich naast de gewone
opvoeding ook op gezinnen met opvoedingsspanning en in
zekere mate ook op opvoedingscrisissen. Opvoedings- en
gezinsondersteuning zijn te onderscheiden van de hulpverlening door de laagdrempeligheid en het kortdurende karakter. Bij nood aan meer intensieve hulp kunnen betrokkenen via verdere hulpverlening een antwoord krijgen.

1. voorheen Gegradueerde Assistent in de Psychologie of Bachelor in de
Toegepaste Psychologie

De troeven van de psychologisch consulent binnen opvoedings- en gezinsondersteuning:
• uitgebreide kennis van ontwikkelingspsychologie en
mogelijke pathologieën;
• getraind in screening van pathologieën bij kinderen
en ouders (in functie van gerichte doorverwijzing en
begeleiding);
• geschoold in handelingsgerichte, pedagogische
diagnostiek: in staat om de pedagogische vraag van
een kind te achterhalen (via gesprekken, observaties,
vragenlijsten…);
• bekwaam in het counselen en coachen van ouders in de
afstemming van hun pedagogisch aanbod op de vraag
van hun kind. De psychologisch consulent neemt hier
zijn rol op als psychodiagnosticus en psychologisch
dienstverlener.
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