
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:klantcontact@skar.nl


 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
 

Een goede wenperiode kan een belangrijke rol spelen in het ontstaan van een veilige basis voor het 
kind. Voor alle kinderen geldt dat ze kunnen wennen als ze nieuw op de BSO geplaatst worden. 
Wennen gebeurt in overleg met de mentor bij voorkeur op de geplaatste dagdelen en altijd in de 
eigen stamgroep. Tijdens het intakegesprek met de ouders wordt verteld wie de mentor van het 
kind is. Wennen kan niet voordat de ouder het contract heeft ondertekend en ook niet tijdelijk 
boventallig. Als het contract ondertekend is mag het kind, mits de groepsgrootte van de stamgroep 
dit toelaat, wel kosteloos wennen voor de 1e opvang dag. Tijdens de intake worden over het 
wennen afspraken met de ouders gemaakt en deze worden schriftelijk vastgelegd op het 
groeiformulier en eventuele andere toestemmingsformulieren.  
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Naam opleiding/ 

training/cursus. 

Naam organisatie die 

dit verzorgt. 

Doelstelling/opbrengst. 

(Gerelateerd aan 

inspectiekader) 

Naam pedagogisch 

medewerkers. 

Planning 

Wij Zijn JONG. Congres 
2020 

 

Wij zijn JONG. Naam pedagogisch 
medewerkers. Planning. 

Wij Zijn JONG. 

Congres 
2020 Wij zijn JONG. 

Verbreden, verdiepen 

van kennis en inspiratie 
voor het dagelijks 

handelen en werken met 

kinderen. 
 

Gehele team 2020 nog niet bekend 

3 F-taaltoets Stichting PAS Voldoen aan de taaltoets 

3F/ De juiste woorden 
en Nederlandse taal 

gebruik naar de peuters 

ter stimulering van 
taalontwikkeling van het 

jonge kind. 

Gehele team  Behaald  

BHV en Kinder EHBO Arehbo Voldoen aan de eis van 

IKK Veiligheid van het 
kind, het durven en 

adequaat reageren bij 
incident 

Gehele team EHBO en 

BHV 

Behaald en volgens 

herhalingen blijven 
trainen 

Techniek en Ik Edux    

Training meldcode 

Kindermishandeling 
 

Rijkt/ Edux Pm’s herkennen 

signalen van vermoeden 
KM. 

 

 
 

 

Leidinggevende (zorgt 

voor de doorvertaling 
naar de teams) 

2020 (datum nog niet 

bekend) 

Pedagogische Kompas Wij zijn jong De training rondom het 

pedagogisch kompas 
ziet er als volgt uit:  

 

Inspiratiesessie 
Kwaliteitsscan 

Bijeenkomst 

welbevinden en 
betrokkenheid Scan 

uitvoeren op de groepen 

door pm en coaching 
Bijeenkomst aanpak 

pedagogisch klimaat 

Coaching Bijeenkomst 
pedagogisch experiment 

Coaching Bijeenkomst 
presentatie en afsluiting 

Er wordt vooral 

aandacht besteed aan het 
welbevinden en 

betrokkenheid van het 

kind. Het verbreden van 
kennis en kwaliteit, een 

rijke leeromgeving 

kunnen bieden, het kind 
volgen en zodanig 

aanbod ontwikkelen 

Gehele team  Het team heeft de 

bijeenkomsten van het 
pedagogisch kompas 

gevolgd en afgesloten. 

 
Vierde pijler opvoeden 

doen we samen volgt 

nog in maart 2020. 



 
 

 

waarin het kind zelf kan 
ervaren en ontdekken. 

Pedagogische coaching Skar  1 jan- 1 juli 2020 4 uur 

coaching per 
medewerker vanuit het 

project Pedagogisch 

Kompas 
Ervaringsgericht 

coachen on the job 

Gehele team  Tot juli 2020 

Bijeenkomsten 

Veiligheid 
Gezondheid en 

Pedagogiek 
 

Wij zijn jong Kwaliteitsprocessen 

binnen Korein 
Kinderplein op orde 

houden. 

Leidinggevende (zorgt 

voor doorvertaling naar 
de teams) 

 

Helpende Zorg en Welzijn, 

Niveau 2. 

Pedagogisch Medewerker, 

Niveau 3 

Pedagogisch Medewerker, 

Niveau 4 

Kenmerken. Assisteren en ondersteunen Begeleiden  Begeleiden en coördineren  

Taken  Huishoudelijke en 

verzorgende taken 

Pedagogisch handelen Pedagogisch handelen en 

coördineren en 

beleidsmatige taken 

Inhoud   Huishoudelijke taken, zoals:  

- Was verzorgen - 

Schoonmaken  

Pedagogische taken, zoals:  

-Activiteiten begeleiden 

Pedagogische taken (zie 

niveau 3) Coördinerende en 

beleidsmatige taken, zoals:  



 

 

- Eten en drinken maken 

Verzorgende taken, zoals:  

-Verschonen/toiletgang - 

Handen wassen 

 - Janssen aan- en uitdoen 

 - Communicatie met 

ouders, kinderen en 

collega’s 

 - Rapportage en 

verslaglegging  

- Samenwerken in 

teamverband 

- Planning maken  

- Bijdrage aan 

visieontwikkeling  

- Begeleidingsplan maken 

voor kind 

Accent voor begeleiding Voornamelijk geleid leren 

(zie onderstaand schema) 

Begeleid en zelfstandig 

leren (zie onderstaand 

schema) 

Voornamelijk zelfstandig 

leren (zie onderstaand 

schema) 

Accent voor beoordeling Kan de student de te 

verrichten taken naar 

behoren uitvoeren? 

Kan de student (samen met 

een collega) zelfstandig een 

groepdraaien? 

Kan de student naast het 

zelfstandig draaien van de 

groep, coördineren en 

beleidsmatige taken 

zelfstandig uitvoeren? 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Fase 1: geleid leren De stagiair(e) oriënteert op 

opdracht: 
 - wacht af  

- krijgt informatie van jou over 

bijbehorende taken en 
werkzaamheden  

 

De werkbegeleider:  
- bereidt de uitvoering van 

werkzaamheden voor 

 - geeft doel en nut van taken 
en werkzaamheden aan  

- geeft uitleg over taken en 
werkzaamheden  

- motiveert de stagiair(e) 

De stagiair(e) voert opdracht 

uit: 
 - voert samen met jou de 

afgesproken werkzaamheden 

uit  
- krijgt feedback over de 

uitvoering van werkzaamheden  

 
De werkbegeleider: 

 - doet voor - stimuleert om na 

te denken  
- bewaakt de uitvoering van de 

werkzaamheden  
- corrigeert waar nodig - geeft 

feedback 

De stagiair(e) kijkt terug op 

opdrachten: 
 - laat haar/zijn opdracht 

beoordelen  

- krijgt verbeterpunten voor de 
volgende keer 

 

De werkbegeleider:  
- beoordeelt de werkzaamheden 

van de stagiair(e) 

 - formuleert verbeterpunten 
voor de volgende keer 

Fase 2: begeleid leren De stagiair(e) kijkt terug op 

opdrachten:  
- laat haar/zijn opdracht 

beoordelen  

De stagiair(e) voert opdracht 

uit: - voert de werkzaamheden 
uit volgens plan  

- vraagt feedback als zij/hij 

daar behoefte aan heeft  

De stagiair(e) kijkt terug op 

opdrachten: 
 - kijkt terug op de uitvoering 

van haar/zijn plan  



 
 

 

- krijgt verbeterpunten voor de 
volgende keer  

 

De werkbegeleider:  
- beoordeelt de werkzaamheden 

van de stagiair(e)  

- formuleert verbeterpunten 
voor de volgende keer 

bespreekt het plan met de 

stagiair(e)  
- geeft zo nodig aanvullende 

informatie voor het plan 
 - schept voorwaarden voor de 

uitvoering van het plan 

 
De werkbegeleider: 

-geeft feedback als de 

stagiair(e) hierom vraagt  
- motiveert de stagiair(e) 

- formuleert zelf verbeterpunten 
- legt haar/zijn verbeterpunten 

voor ter beoordeling  

 
De werkbegeleider:  

- voert met de stagiair(e) een 

reflectiegesprek over hoe 
haar/zijn leren heeft 

plaatsgevonden  

- geeft aanknopingspunten 
zodat de stagiair(e) zelf 

leerpunten kan formuleren 

Fase 3: zelfstandig leren De stagiair(e) oriënteert op 

opdracht: 
 - stelt zelf een leerplan op 

 - beoordeelt haar/zijn eigen 

plan - bepaalt zelf of zij/hij 
jouw hulp daarbij nodig heeft  

- geeft aan wat er nodig is voor 

het uitvoeren van haar/zijn plan 
De werkbegeleider:  

- gaat na of de voorwaarden 

voor het realiseren van het plan 
aanwezig zijn 

De stagiair(e) voert opdracht 

uit: - voert haar/zijn plan uit 
 - bewaakt zelf de voortgang 

van haar/zijn plan  

- reflecteert op zijn handelen 
 - motiveert zichzelf De 

werkbegeleider: 

 - geeft feedback op de eigen 
controle en reflectie van de 

stagiair(e) 

De stagiair(e) kijkt terug op 

opdrachten: 
 - beoordeelt haar/zijn plan op 

resultaten  

- reflecteert op haar/zijn 
leerproces  

- formuleert verbeterpunten De 

werkbegeleider: 
 - beoordeelt de zelfbeoordeling 

van de stagiair(e) op resultaten 

en leerproces 
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