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Beleidsprogramma m.b.t. leren in de Kinderopvang

Vastgesteld op 15-11-2011 door kinderopvang met ROC ‘s

Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie

Voordat aan de opleiding wordt begonnen

1. Informatie verstrekking voordat aan de opleiding wordt begonnen:
1a. Afspraken over promotie activiteiten. Tijdens open dagen van de ROC’s worden de
leerbedrijven (roulerend grote en kleine KOV organisaties) uitgenodigd, zodat zij informatie
kunnen verstrekken over de praktijk. Die gericht is op stage lopen in de kinderopvang.
Zowel ROC’s als kinderopvangorganisaties verstrekken onder de vlag van ‘Kinderen ons Vak’,
zowel mondelinge als schriftelijke informatie. Toekomstige studenten kunnen zich tijdens de
opendag bij de kinderopvangorganisaties inschrijven voor een meeloopdag. (zie punt 1b.)
De ROC’s verzorgen promotionele activiteiten op het middelbaar onderwijs zodat toekomstige
studenten een goede keuze kunnen maken voor een opleiding.

1b. Uitgebreide beeldvorming over branche inhoud en het werken in
kinderopvangorganisaties in al zijn geledingen.
De kinderopvang organisaties plannen meeloopdagen voor toekomstige studenten (‘een kijkje in
de keuken’), die kort na de opendagen van de ROC’s gepland worden. Tijdens de meeloopdag
wordt informatie verstrekt over het werk in de kinderopvang. De studenten kunnen kleine
opdrachten uitvoeren en ondervinden wat het werken in de kinderopvang inhoudt. Aan het einde
van de meeloopdag vindt er een afronding plaats met de student.

1c. Reële informatie over mogelijkheden en eisen tot het volgen van de
beroepsopleidende leerweg en beroepsbegeleidende leerweg en de verschillen tussen
bijvoorbeeld PW3 en PW 4.
De ROC’s en kinderopvang organisaties geven tijdens de open dagen reële en eerlijke
informatie over zowel het BOL als het BBL- traject. De verschillen en consequenties die aan het
BBL traject verbonden zijn moeten duidelijk aan de toekomstige student uitgelegd worden. De
kinderopvang organisaties en ROC’s stellen elkaar op de hoogte naar wie ze kunnen
doorverwijzen (contactpersoon van de onderwijsinstelling en kinderopvangorganisatie) als er een
toekomstige BBL student contact met hun opneemt. Gesprekken stroomlijnen. Geschiktheid van
student wordt gevolgd door ROC. Bij ongeschiktheid student wordt andere opleiding
geadviseerd.
- Het Arcus College heeft het BIB (Bureau Intake en Begeleiding), zij nemen de

intakegesprekken af. Hierdoor wordt niet alleen voor de student de informatieverstrekking
voor de opleiding duidelijker. Ze kunnen ook een betere inschatting maken welke
competenties de toekomstige studenten hebben en waar zij mogelijk al dan niet extra
begeleiding nodig hebben.

- Het Leeuwenborgh college voert geen intakegesprekken met de studenten. Zij zorgen voor
een goede duidelijke presentatie van opleidingen en voorzien het Loopbaanportaal van
duidelijke toelatingscriteria voor de pedagogisch werker. Leeuwenborgh gaat over tot een
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persoonlijk intakegesprek indien er twijfels zijn ten aanzien van capaciteit/motivatie van de
toekomstige student

1d. Doelstelling en procedures (rol- en taakverdeling, inzet instrumenten en methodieken)
m.b.t. erkenning verworven competenties (EVC) met oog op zij-instroom.
Voor medewerkers in de kinderopvang die nog niet in het bezit zijn van een PW diploma, zoals
gastouders en vrijwilligers van de PSZ, een EVC procedure opstarten.

Aanmelding en selectie voor de opleiding

2. De onderwijsinstelling voert een intakegesprek waarin de volgende onderwerpen aan
de orde komen:

2a. De motivatie voor de opleiding
Voor een goede start van de opleiding is het belangrijk dat tijdens het intakegesprek de motivatie
van de leerling helder wordt. Waarom start de student aan de opleiding en wat kan hij/zij van de
opleiding verwachten?
Aangezien veel studenten zelfreflectie lastig vinden is het van belang dat de intaker doorvraagt,
maar ook accepteren als de student stil valt. In een vervolggesprek kan de mentor hierop terug
komen.

Indien er geen intake gesprek plaats vindt kan de motivatie voor de opleiding worden
beschreven in een motivatiebrief. Deze brief kan bij de start van de opleiding door de mentor
worden besproken met de student.

2b. Een beeld van het werkveld
Voordat de student aan de opleiding begint kan hij/zij zich een beeld vormen van het werkveld
door Open dagen te bezoeken en door de meeloopdag in de kinderopvangorganisaties (zie punt
1a en 1b). Indien een student later instroomt en daardoor de Open dagen gemist heeft, geeft de
intaker de informatie van de meeloopdag en de naam en telefoonnummer van de
contactpersoon van de Kinderopvang organisatie door aan de student. De student kan dan
alsnog een afspraak maken voor een meeloopdag.

2c. De verwachtingen die de aspirant leerling heeft van en na de opleiding
De verwachting van de opleiding: zie 2a.

De verwachting na de opleiding wordt tijdens de opendagen door het werkveld duidelijk
uitgelegd.
Als ook de mogelijkheden die de student heeft in het werkveld na het afronden van de opleiding.

2d. Eventuele lichamelijke beperkingen die het werken in de kinderopvang in de weg
staan
Zowel ROC als werkveld geeft een duidelijk beeld wat van de leerling verwacht wordt met
betrekking tot til en bukwerk. Zodat studenten weten dat het werk lichamelijk zwaar (kan) zijn.
Het ergonomisch werken dat vanuit de ARBO wet verplicht is komt tijdens het intakegesprek
uitvoerig aan de orde. Als er geen intakegesprek plaatsvindt, neemt de docent dit mee in een
persoonlijk gesprek met de student.
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2e. Overige: respect tonen voor omgangsvormen, enthousiasme en flexibiliteit, een
representatief, verzorgd uiterlijk en creativiteit en de vereiste
vooropleiding
De werkvelden stellen zich verantwoordelijk voor het informeren van bovengenoemde punten
aan de student voordat de stage start tijdens de opendagen, kijkdagen en het
kennismakingsgesprek of stagegesprek voordat de stage start.
De opleiding stelt zich verantwoordelijk voor het informeren van de student tijdens de Open dag
en het intakegesprek. Als er geen intakegesprek plaatsvindt, neemt de docent dit mee in een
persoonlijk gesprek met de student. Het ROC levert een bijdrage aan de basiseisen van een
leerbedrijf en heeft aandacht voor multiculturele verschillen en omgangsvormen

2f. Minimale beheersing Nederlandse taal
Alle eerstejaars studenten worden getoetst. Het te behalen eindniveau is vastgesteld. ROC’s zijn
verplicht aandacht te besteden aan de Nederlandse taal. De praktijkinstellingen is
verantwoordelijk voor een goede verslaglegging van de stageopdrachten en de communicatie
naar kinderen, collega’s en ouders (zie punt 5h. en 11e.)

2g. De onderwijsinstelling besteed aandacht aan wat het beste bij de leerling past:
BOL/BBL route
Vanuit de opleiding worden de studenten duidelijk geïnformeerd over de mogelijkheden BBL en
BOL. Vooral bij het BBL traject is het belangrijk dat er een reëel beeld wordt gegeven. Het is
bijvoorbeeld belangrijk om te melden dat een BBL traject voor een werkgever ook kosten met
zich meebrengt en daardoor moeilijk een stageplaats te vinden is.

Aanmelding en selectie voor de stageplaats

3. De onderwijsinstelling en werkveld maken de volgende afspraken:

3.a Elkaar informeren over BPV-plaatsen en aantal leerlingen.
De beide ROC’s nemen via een brief het initiatief om BPV plekken te inventariseren. Dit gebeurt
gelijktijdig en dient jaarlijks vóór 1 april ingevuld geretourneerd te worden. De
Kinderopvangorganisaties ervaren dit als prettig. Traditioneel biedt MIK meer BPV plaatsen aan
bij Leeuwenborgh en Kinderopvang Kerkrade meer BPV plaatsen bij Arcus College. Dit heeft te
maken met de ligging van het grootste gedeelte van de locaties waar de BPV plaatsvindt.
Bepalend voor de plaatsing op een bepaalde locatie is de woonplaats én de mobiliteit van de
leerling. De BPV-periodes zijn bij beide ROC’s niet identiek.
Arcus College:

 1e jaar : BPV in laatste 2 periodes;
 2e jaar: hele jaar BPV gedurende 3 dagen per week, 2 dagen per week naar school;
 3e jaar: hele jaar BPV waarvan de 1ste 2 periodes 3 dagen per week BPV, 2 dagen per

week naar school. De laatste 2 periode 4 dagen per week BPV en 1 dag per week naar
school;

 4e jaar: 4 dagen per week BPV, 1 dag per week school.
Leeuwenborgh:

 1e jaar: blokstage na carnavalsvakantie;
 2e jaar: blokstage tot carnavalsvakantie, 4 dagen per week;
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 3e jaar: vanaf november lintstage van 30 weken;
 4e jaar: vanaf september lintstage van 40 weken.

3b. Afspraken over uitgangspunten van de verdeling aantal leerlingen per niveau
Afhankelijk van het stagebeleid van kinderopvangorganisaties ten aanzien van de plaatsing van
leerlingen de volgende uitgangspunten geformuleerd kunnen worden:

 1e jaars leerlingen worden uitsluitend in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
geplaatst;

 2e, 3e en 4e jaars leerlingen worden in zowel kinderdagverblijven als BSO-locaties
geplaatst, afhankelijk van hun voorgaande ervaringen in stages;

 3e jaars niveau 4 en 4e jaars leerlingen worden uitsluitend in, door Calibris, erkende
niveau-4 locaties (KDV en BSO) geplaatst.

Verder is de beschikbaarheid van BPV plaatsen afhankelijk van de beschikbaarheid van
werkbegeleiders op de diverse locaties. Men probeert de beschikbare BPV plaatsen af te
stemmen op de vraag of wens van de opleidingen. Het uitgangspunt van het aantal leerlingen
dat wordt begeleid door werkbegeleiders correspondeert met de werkuren van de
praktijkopleiders (voorbeeld: een praktijkopleider die 22 uur per week werkzaam is, begeleidt
maximaal 22 leerlingen gemiddeld per week).
De ROC’s informeren elkaar over beschikbare BPV plaatsen. Leeuwenborgh opleidingen
inventariseert de BPV plaatsen voor de regio’s Sittard en Maastricht gezamenlijk.

3c. Onderwijsinstelling houdt vóór het solliciteren rekening met de beschikbaarheid van
de BPV-plaatsen bij het werkveld
De verdeling van de BPV-plaatsen vindt plaats door de kinderopvangorganisatie. Als bekend is
hoeveel BPV plaatsen beschikbaar zijn gesteld, geeft het ROC de namen van de leerlingen door
aan de praktijkopleider. De praktijkopleider matcht deze met de beschikbare BPV plaatsen op de
diverse locaties, dit wordt teruggekoppeld naar het ROC.
Voor de opleiding is het belangrijk dat leerlingen diversiteit aangeboden krijgen in hun BPV.
Als leerlingen meerdere malen hun BPV doen bij dezelfde kinderopvangorganisatie, worden ze
niet geplaatst bij dezelfde werkvorm en bij voorkeur niet op dezelfde locatie. Als dit niet mogelijk
is, zal hierover overleg plaatsvinden tussen kinderopvangorganisatie en het betreffende ROC,
waarna gezamenlijk een besluit wordt genomen om af te wijken van deze afspraak.

3d. De leerling volgt de stagesollicitatieprocedure van de praktijkinstelling.
De leerling ontvangt van het ROC informatie over de BPV-plaats en de aangewezen
contactpersoon van de kinderopvangorganisatie. Vervolgens stuurt de leerling een brief met CV
naar de betreffende contactpersoon met het doel een afspraak te plannen voor een
plaatsingsgesprek.

3e. Werkwijze in stagesollicitatieprocedure
 Het ROC stuurt een overzicht van de doorverwezen leerlingen naar de

kinderopvangorganisatie. Dit overzicht bevat per leerling de volgende informatie: naam,
leerjaar, contactpersoon BPV bureau ROC, duur van de BPV-periode, informatie over
de wekelijkse terugkomdag op school, informatie over stagedagen en -uren per week;

 De kinderopvangorganisatie verdeelt de doorverwezen leerlingen over de mogelijke BPV-
plaatsen en geeft deze informatie door aan de betreffende praktijkbegeleiders en aan het
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ROC. Het ROC deelt de gegevens over de mogelijke toekomstige BPV plaats uit aan de
leerlingen;

 In de opvolgende week sturen de leerlingen een brief met CV naar de contactpersoon
van de kinderopvangorganisatie;

 In de opvolgende week neemt de leerling telefonisch contact op voor het maken van een
afspraak voor een plaatsingsgesprek, dat plaatsvindt vóór de eerste stagedag. Het heeft
de voorkeur om het plaatsingsgesprek te plannen minimaal 2 weken vóór de eerste
stagedag, in ieder geval vóór de zomervakantie. De verschillende BPV-lokaties hebben
elk een checklist met vragen die in het plaatsingsgesprek aan de orde komen;

 De leerling levert alle benodigde administratieve gegevens aan vóór aanvang van de
stage, anders zal de startdatum worden uitgesteld. Conform de richtlijn van de GGD
levert de leerling vóór aanvang van de stage een originele Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) aan, waarin de naam van de kinderopvangorganisatie wordt vermeld,

De eerste stagedag geldt als proefdag. Aan het einde van de proefdag vindt een evaluatie van
beide partijen (kinderopvangorganisatie en leerling) plaats.

3f. Sturing aan het sollicitatieproces door de onderwijsinstelling
De onderwijsinstelling besteedt tijdens de Studieloopbaanbegeleiding (SLB) aandacht aan het
sollicitatieproces. Leerlingen krijgen tijdens deze SLB-uren de gelegenheid om te werken aan
een (concept) brief en CV en krijgen begeleiding tijdens de gehele procedure.

4. Voorwaarden waaraan de leerling moet voldoen voordat wordt gestart met de
BPV.

4.a. Het oefenen van sociale vaardigheden, theoretische basiskennis van pedagogiek en
ontwikkelingsfasen
Onderwijsinstellingen besteden in de eerste twee perioden van fase 1 aandacht aan:

- het oefenen van sociale vaardigheden (algemeen en m.b.t. beroepsvelden)
- toetsing van (basis)kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie

Voorwaarde die hierbij geldt is, dat onderwijsinstellingen met bovenstaande op één lijn zitten
(voor verdieping zie punt 10d.)

4.b. Portfolio waaruit duidelijk wordt wat de leerling kan en wat hij/zij nog moet leren
De leerling neemt een map met relevante documenten vanuit het portfolio mee naar het
plaatsingsgesprek op de stageplaats. Voorstel: de onderwijsinstelling bepaalt / werkt uit welke
documenten de leerling hiervoor kan of dient (te) gebruiken.

4.c. De leerling volgt de werktijden en gedragsregels van de praktijkinstelling en de
Beroepscode Kinderopvang (AbvaKabo)
De leerling volgt de Beroepscode Kinderopvang en de werktijden, gedragsregels en
pauzeregeling van de praktijkinstelling.
De praktijkinstellingen besteden in de eerste stageweek aandacht aan het informeren van de
leerling m.b.t. de Beroepscode Kinderopvang en de inhoud hiervan. De praktijkinstellingen
bepalen zelf de wijze waarop ze dit doen.

4.d. De vraag van de kinderopvangorganisatie is leidend bij plaatsing van een leerling-
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werknemer of stagiaire
De vraag van de praktijkinstelling is zowel kwantitatief als kwalitatief leidend.
Hierbij wordt verwezen naar de onderdelen 3.a, 3.b en 3.c. (Aanmelding en selectie voor de
stageplaats).
Daar waar afgeweken wordt, gebeurt dit in onderling overleg en overeenstemming.
Op het moment dat de onderwijsinstelling de lijst met kandidaat-stagiaires doorgeeft aan de
praktijkinstelling, levert de praktijkinstelling uiterlijk één week na dit moment een overzicht met
de locaties aan bij de onderwijsinstelling.

4.e. De BPV overeenkomst die voor aanvang van de stage in het bezit is van het
stageverlenend bedrijf
Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de BPV-overeenkomst (of lees:
Praktijkovereenkomst, kortweg POK) uiterlijk één week voor aanvang van de stage in bezit is
van de praktijkinstelling.

4.f. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor aanvang van de BPV aanwezig
Een voorgedrukte aanvraagformulier voor de VOG wordt door de onderwijsinstelling
meegegeven aan de student. Student vraagt aan, betaald en levert VOG in bij ROC. Origineel
VOG blijft bij ROC.

Indien de kopie VOG niet voor aanvang van de BPV aanwezig is binnen de praktijkinstelling,
wordt de stagiaire geweigerd tot het moment dat de VOG wordt aangeleverd.

4.g. Informatie aan stagiaire over de formatieve en summatieve toetsing/opdrachten
In het examenreglement staat vermeld welke toetsen en opdrachten ontwikkelingsgericht en
kwalificerend zijn. De leerling verkrijgt deze informatie via de studiegids die de
onderwijsinstelling verstrekt.

Afstemming werkveld onderwijs tijdens de BPV

5. Voorwaarden tijdens de stage
a. De stagiair wordt gedurende het curriculum zo veel mogelijk breed ingezet in de
Kinderopvangorganisaties, zodat hij/zij kennismaakt met het werken in de branche in al zijn
facetten, zowel qua doelgroepen (0 tot 13) als wat betreft neventaken.

b. De praktijkopdrachten en theorielessen zijn op elkaar afgestemd.
Voldoende aandacht besteden aan theorie om de BP’s goed te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt
rekening gehouden met alle werkvormen (BSO/KDV/PSZ/GO)

c. Afspraken over een minimale duur en omvang van de stageperiode
De onderwijsinstelling streeft ernaar dat de stagedagen van verschillende stagiaires elkaar niet
overlappen.

d. De onderwijsinstelling neemt contact op met de praktijkinstelling als de leerling voortijdig stopt
met de BPV en/of de opleiding. Er wordt een afsluitend gesprek gepland tussen leerling, bpv-
docent en werkbegeleider (en eventueel praktijkopleider)
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Dit geldt ook als praktijkinstelling de stage wenst te beëindigen.

e. De leerling wordt in de loop van het curriculum steeds meer zelf verantwoordelijk voor
zijn/haar leerproces, de leerling toont initiatief en heeft een open en gemotiveerde leerhouding.
Dit zal gaan van (ge)leiden naar begeleiden naar zelfstandigheid.

f. Aan het begin van de BPV periode hebben de partijen met elkaar vastgesteld hoe vaak,
hoeveel en met welke inhoud er contactmomenten zijn.
School-werkveldbijeenkomsten worden georganiseerd om elkaar te informeren over de
voortgang en mogelijke knelpunten op te lossen.

g. Procedure afspraken over afstemming tussen werkbegeleider en docent als de leerling-
werknemer of stagiair tussentijds onvoldoende beoordeeld wordt.

h. De onderwijsinstelling en het werkveld besteden aandacht aan Nederlands taalgebruik in de
verslagen van de leerling.

i. De werkbegeleiders weten wat de rol- taakverdeling is en zijn toegerust om de
praktijkopdrachten te begeleiden.

j. Docenten van de opleiding hanteren dezelfde werkwijze over opdrachten in de stageperiode

k. Procedure afspraken over afstemming over uitval of verzuim van de leerling werknemer of
stagiair.

De BPV-instrumenten, opdrachten, toetsen en examineren

6. BPV opdrachten:
a. In overleg met het onderwijs verder in te vullen

b. Afspraken over eenheid in instrumenten en methodieken in de beroepspraktijk

7. BPV begeleiding en beoordeling
a. De BPV begeleiding en beoordeling vindt plaats in de driehoek onderwijs, werkveld, leerling.
Er is ondanks de eindverantwoordelijkheid van het onderwijs in de beoordeling een samen
optrekken en afstemmen tussen de praktijk en het onderwijs.

8. Het beoordelen van de BPV-perioden
a. De leerling kan geen diploma halen wanneer de beoordeling van haar/zijn totale
beroepshouding onvoldoende blijft.

b. Het oordeel van de praktijkinstelling over de BPV-periode van de leerling/stagiaire wordt door
de onderwijsinstelling serieus meegenomen in het beoordelen van deze student.

c. Bij een herkansing van de BPV: De onderwijsinstelling neemt een advies mee van de
praktijkinstelling waar de leerling vertrekt over mogelijke invulling en aandachtspunten voor de
herkansingsperiode.
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9. Het werkveld heeft een actieve rol in het summatieve examenprogramma.
(eindbeoordeling). Ondersteuning van de werkbegeleiders en praktijkopleiders in het
competentiegericht opleiden wordt ingericht.
a. Het summatieve examenprogramma bestaat uit een mix van methoden. We streven hierbij
naar een continue kwaliteitsverbetering.

b. Er worden afspraken gemaakt over eenheid in eisen die gesteld worden aan assessoren.
Praktijkbijeenkomsten om op één lijn te blijven. Beoordelen van gedrag in de praktijk
(bewijsstukken)

c. Een cursus competentiegericht opleiden, begeleiden en coachen voor werkbegeleiders in de
praktijk.

d. Organisatie van de inzet van vakbekwame assessoren, die regionaal breed ingezet kunnen
worden.

e. Informatie leerbedrijven over de aangereikte theorie in ROC’s. Doel is inzicht te geven wat er
tijdens de BPV periode aan kennis en kunde is bij de stagiaires.

f. ROC’s investeren in kennisoverdracht “kinderen met zorgen” in de BSO’s en KDV’s.
In leerbedrijven mogelijk nog training Tis Knap Lastig uitvoeren

g. Gastlessen door vakkrachten uit de praktijk; frequentie, werkwijze en bezoldiging

h. Docentstages in het werkveld; frequentie/uren, doel en werkwijze in de praktijk, afgestemd
naar rol/taak van docent ten opzichte van de student in de kinderopvang

i. Kennisoverdracht inzake kindvolgsystemen door ROC’s gekoppeld aan het consortium
materiaal

Inhoudelijke punten lesprogramma

11. Inhoudelijke aandachtspunten.
Tijdens de opleiding specifiek aandacht voor:
a. De kinderopvangorganisaties in Limburg Zuid vragen voor de Pedagogisch Medewerker op
niveau 3 om een stevige een brede basisopleiding. De pedagogisch medewerker op niveau 4 zal
meer verdiepende opleiding moeten zijn, waar meer ruimte is voor specialisaties. Zowel de
baby, dreumes, peuter als BSO-doelgroep moet voldoende aan bod komen in het geheel van de
opleiding. Ook de TSO als opvangvorm komt aan de orde in de opleiding PW3 en PW4.

b. In beide curricula moet daarom de leerling voldoende tijd en ruimte geboden worden, om het
werken in de kinderopvang in de volle breedte en diepte te behandelen.
Verbinding leggen tussen theorie en vaardigheden:
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doel is meer inzicht te krijgen: Bewust-Bekwaam.
Het pedagogisch beleid van de Wet Kinderopvang en van de leerbedrijven als onderdeel van het
lesprogramma gebruiken met als doel leerlingen meer inzicht en informatie te geven over de
vertaling van strategie en visie naar praktisch pedagogisch handelen.

c. Kennis van Ontwikkelingspsychologie van 0 tot 13 jarigen verder uitdiepen.

d. Kennis van pedagogische modellen en toepassingen methodieken, met name gebruik van
het Pedagogisch Kader Kinderopvang en later ook Pedagogisch Kader BSO inzetten in
lesprogramma’s

e. Taalstimuleringsprogramma’s in het kader van de Wet Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) en in het kader van de Wet OKE

f. Communicatietraining, vooral ook: communiceren met ouders. Doel is stagiaires theoretische
en praktisch meer inzicht en werkinstrumenten aan te reiken om de omgang en communicatie
met ouders te verbeteren, c.q. verder te ontwikkelen

g. Kennis en handelingsbekwaamheid inzake Kinder-EHBO, kinderziektes verder ontwikkelen

h. BHV opleiding, zoals vereist van medewerkers in de kinderopvang, wordt door kinderopvang
verzorgd.

i. Kennis van kindermishandeling verder ontwikkelen en verdiepen; hierbij de landelijke
protocollen kindermishandeling gebruiken.

j. Nederlandse taalvaardigheid:
Aan Nederlandse vaardigheden wordt vanaf dag 1 gewerkt in de verschillende gebieden in het
onderwijs

k. Aandacht voor beroepshouding: geheimhoudingsplicht, initiatief nemen, houden aan
afspraken, samenwerken

l. Ergonomie (gezond werken; tillen, bukken, reiken)

m. Het inhoudelijke lesprogramma wordt afgestemd op de praktijk (Nederlands, rekenen, de
creatieve vakken)

n. Specialisaties t.a.v. “zorg kinderen” voor niveau 4

o. Pedagogische verdieping ( bijvoorbeeld opstellen van pedagogische werkplannen of werken
met taalstimuleringsprogramma’s).

p. Voor de toekomst: onderwijs houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in de praktijk van de
branche kinderopvang.


