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Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang

Vastgesteld op 26-02-2010

De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het

principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding:

De BPV is het hart van de opleiding,

de theorie wordt om de praktijk heen gebouwd.

Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie

Voordat aan de opleiding wordt begonnen

1 Informatie procedure (voordat aan de opleiding wordt begonnen)

 Vertegenwoordigers uit de branche maken gezamenlijk afspraken over de

promotieactiviteiten, zoals het verzorgen van open dagen en promotionele

activiteiten op het VMBO

 Vertegenwoordigers uit de branche geven gezamenlijk uitgebreide informatie

over de inhoud van het werken in de Kinderopvangorganisaties in al zijn

geledingen

 De onderwijsinstellingen geven reële informatie over de mogelijkheden en eisen

tot het volgen van de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg, vooral

met betrekking tot de overeenkomsten en de verschillen tussen bijvoorbeeld PW3

en PW 4

 Afstemming m.b.t. de doelstelling en procedures (rol- en taakverdeling, inzet

instrumenten en methodieken) m.b.t. erkenning verworven competenties (EVC)

met oog op zij-instroom

Aanmelding en selectie voor de opleiding

2 De onderwijsinstelling voert een intakegesprek waarin de volgende onderwerpen aan

de orde komen:

 de motivatie voor de opleiding;

 een beeld van het werkveld;

 de verwachtingen die de aspirant leerling heeft van en na de opleiding;

 eventuele lichamelijke beperkingen die het werken in de

Kinderopvangorganisaties in de weg staan

 overige: respect tonen voor omgangsvormen, enthousiasme en flexibiliteit, een

representatief, verzorgd uiterlijk en creativiteit en de vereiste vooropleiding

 Afspraken over minimale beheersing van de Nederlandse taal.

 De onderwijsinstelling besteedt aandacht aan wat het beste bij de leerling past,

rekening houdend met de situatie op de arbeidsmarkt: BOL of BBL route.
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3 Aanmelding en selectie voor de stageplaats:

 Informeren elkaar over BPV-plekken en aantal leerlingen

 Maken afspraken over uitgangspunten van de verdeling aantal leerlingen per

niveau

 De onderwijsinstelling houdt vóór het solliciteren rekening met de

beschikbaarheid van BPV-plaatsen bij het werkveld.

 De leerling volgt de stagesollicitatieprocedure van de praktijkinstelling.

 De convenantpartners-praktijkinstellingen maken afspraken over naar een

uniforme werkwijze in de stagesollicitatieprocedure, waarin ook afspraken over

een proefdag doorlopen opgenomen zijn en waarin in de te doorlopen stappen

uitgezet zijn in een tijdspad.

 De onderwijsinstelling geeft informatie over en sturing aan het sollicitatieproces

van de stagiaires.

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

 De leerling heeft de basis van sociale vaardigheden geoefend en heeft

theoretische basiskennis van pedagogiek en ontwikkelingsfasen bij kinderen.

 Elke leerling heeft een portfolio waaruit duidelijk wordt wat de leerling al kan en

wat de leerling nog moet leren.

 De leerling volgt de werktijden en gedragsregels van de praktijkinstelling en de

Beroepscode Kinderopvang (AbvaKabo).

 De vraag van de Kinderopvangorganisaties is leidend bij plaatsing van een

leerlingwerknemer of stagiaire.

 Er moet een BPV-overeenkomst zijn die voor aanvang van de stage in bezit is van

het stageverlenende bedrijf.

 Er moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zijn voor aanvang van de BPV;

Voor alle stagiaires wordt de volgende procedure gewenst: de VOG wordt door

het betreffende ROC aangevraagd ten behoeve van de opleiding van de student,

het origineel wordt bewaard op het ROC en er gaat een kopie mee naar de BPV-

plaats. Deze VOG is geldig voor de duur van de opleiding. Deze procedure is

landelijk al met de GGD afgesproken als geaccepteerde werkwijze.

 De stageplaats moet geïnformeerd zijn over de formatieve en summatieve

toetsing/opdrachten.

Afstemming werkveld onderwijs tijdens de BPV

5 Voorwaarden tijdens de stage

 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.
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 De praktijkopdrachten en theorielessen zijn op elkaar afgestemd. Dit houdt

bijvoorbeeld in dat zodra de leerlingwerknemer c.q. stagiaire op een BSO

werkzaam is, het lesprogramma qua inhoud en vorm daarop aansluit (Nederlands,

rekenen, de creatieve vakken, maar ook ontwikkelingspsychologie, motoriek en

pedagogiek passende bij de te ontmoeten doelgroep).

 Afspraken over een minimale duur en omvang van de stageperiode

 De onderwijsinstelling stemt het schoolrooster af met de praktijk

 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)

 De onderwijsinstelling streeft ernaar dat de stagedagen van verschillende

stagiaires elkaar niet overlappen.

 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

 De onderwijsinstelling en het werkveld corrigeren en beoordelen gedurende de

opleiding de verslagen van de leerling ook op Nederlands taalgebruik.

 De werkbegeleiders weten wat de rol- taakverdeling is en zijn toegerust om de

praktijkopdrachten te begeleiden.

 Voordat de BPV periode start hebben de partijen met elkaar vastgesteld hoe vaak,

hoeveel en met welke inhoud er contactmomenten zijn.

 Procedure afspraken over afstemming tussen werkbegeleider en docent als de

leerling-werknemer of stagiair tussentijds onvoldoende beoordeeld wordt.

 Docenten van de opleiding hanteren dezelfde werkwijze over opdrachten in de

stageperiode

 Procedure afspraken over afstemming over uitval of verzuim van de

leerlingwerknemer of stagiair

De BPV-instrumenten, opdrachten, toetsen en examineren

6 BPV opdrachten:

 In overleg met het onderwijs verder in te vullen

 Afspraken over eenheid in instrumenten en methodieken in de beroepspraktijk

7 BPV begeleiding en beoordeling

 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
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 De leerling kan geen diploma halen wanneer de beoordeling van haar/zijn totale

beroepshouding onvoldoende blijft.

 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.

 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.

9 Het werkveld heeft een actieve rol in het summatieve examenprogramma.

(eindbeoordeling)

 Het summatieve examenprogramma bestaat uit een mix van methoden,

waaronder een Proeve van bekwaamheid.

 Binnen drie jaar (voor 2013) zijn door de convenantpartners voor ROC’s

eenduidige examens vastgesteld.

 Er worden afspraken gemaakt over eenheid in eisen die gesteld worden aan

assessoren.

Afspraken over de randvoorwaarden

10 Ondersteuning van de werkbegeleiders en praktijkopleiders in het

competentiegericht opleiden.

 Een cursus competentiegericht opleiden, begeleiden en coachen voor

werkbegeleiders in de praktijk.

 Praktijkbijeenkomsten om op één lijn te blijven.

 Organisatie van de inzet van vakbekwame assessoren, die regionaal breed ingezet

kunnen worden.

 Ondersteuning van het onderwijs; bijeenkomsten om op 1 lijn te blijven (school-

werkveldbijeenkomsten)

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

 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

Inhoudelijke punten lesprogramma

11 Inhoudelijke aandachtspunten. Tijdens de opleiding specifiek aandacht voor:

 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.

 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.
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 Ontwikkelingspsychologie van 0 tot 13 jarigen, Kennis van pedagogische modellen

en toepassingen methodieken, met name gebruik van het Pedagogisch Kader

Kinderopvang en later ook Pedagogisch Kader BSO.

http://www.pedagogenplatform.nl/index.php/pedagogisch-kader

 Taalstimuleringsprogramma’s in het kader van de Wet Voor- en Vroegschoolse

Educatie (VVE)

 Communicatietraining, vooral ook: communiceren met ouders

 Het pedagogisch beleid van de verschillende praktijkinstellingen

 Kinder-EHBO

 Inbedding Peuterspeelzaalwerk in de opleiding Pedagogisch werker enz.

 Compleet BHV-diploma tijdens de opleiding te behalen, zoals vereist van

medewerkers in de kinderopvang

 “protocol vermoeden kindermishandeling” en protocol zorgkinderen

 Nederlandse taalvaardigheid

 Aandacht voor beroepshouding: geheimhoudingsplicht, initiatief nemen, houden aan

afspraken, samenwerken

 Ergonomie (gezond werken; tillen, bukken, reiken)

 Het inhoudelijke lesprogramma wordt afgestemd op de praktijk (Nederlands,

rekenen, de creatieve vakken)

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

 ook in niveau 3 aandacht voor “zorg kinderen”

 Pedagogische verdieping ( bijvoorbeeld opstellen van pedagogische werkplannen of

werken met taalstimuleringsprogramma’s).

 Voor de toekomst: onderwijs houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in de

praktijk van de branche kinderopvang;


