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Inleiding  
 

Voor u ligt het opleidingsbeleid van Voor dag en Dou. Voor dag en Dou biedt dagopvang en BSO voor kinderen 

van 0-13 jaar in de gemeente Ooststellingwerf. Het opleidingsbeleid is bedoeld om (nieuwe) pedagogisch 

medewerkers, pedagogisch medewerkers in opleiding en andere belangstellenden informatie te geven over de 

pedagogische visie van waaruit wij werken en het daaruit vloeiende opleidingsbeleid.  

Kwalitatief goede opvang wordt gecreëerd en behouden door middel van de pedagogisch medewerkers. 

Ontwikkelingsgericht werken met kinderen vraagt veel kennis en vaardigheden van de pedagogisch 

medewerkers. Daarom vindt Voor dag en Dou het belangrijk op de medewerkers hierin te ondersteunen en de 

mogelijkheid te bieden om hierin te ontwikkelen.  

Tevens is er in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang een akkoord bereikt over extra eisen omtrent scholing 

van pedagogisch medewerkers en dan voornamelijk de babyleidsters. Met behulp van dit plan wil Voor dag en 

Dou inzicht geven in hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven.  

Voor dag en Dou is een veilige omgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om hun eigen ‘ik’ te ontwikkelen 

met als doel een goede voorbereiding op school en hun volwassen leven. Wij bieden niet alleen een veilige, 

flexibele en verantwoorde opvang voor de kinderen, maar ook ondersteunen en adviseren wij ouders desgewenst 

bij de opvoeding. In al ons handelen en omgaan met kinderen zijn pedagogische aspecten verweven.  

Pedagogisch medewerkers zijn ondersteunende mede-opvoeders in nauwe samenspraak met ouders. Wij 

beperken ons niet tot één specifieke pedagogische richting. Vanuit onze visie over kinderen en opvoeden, 

benutten we inspiratie en ideeën uit de verschillende opvoedkundige stromingen en zijn de pedagogisch 

medewerkers in staat hun handelswijze op het kind af te stemmen. Op die manier kunnen we ook meebewegen 

met de opvoedkundige stromingen van ouders. Echter, vormen de pedagogische doelen van Riksen-Walraven de 

leidraad voor ons pedagogisch handelen. De pedagogische doelen van Riksen-Walraven worden toegelicht in het 

pedagogisch beleid.  
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Bedrijfsprofiel Voor dag en Dou.  
Voor dag en Dou is een kleinschalige kinderdagopvang. Iedere dag staat het team klaar om uw kinderen met 

plezier te ontvangen. Er wordt gewerkt met horizontale en verticale groepen in de leeftijd van 0-13 jaar, waarbij 

voor iedere leeftijdsgroep er een aparte, rustige en veilige ruimte is gecreëerd. Hiervoor is gekozen omdat Voor 

dag en Dou van mening is dat dit de ontwikkeling van een kind enorm stimuleert. Door de groepen zo in te richten 

met speelgoed, educatieve activiteiten en pedagogisch medewerkers die gespecialiseerd zijn in deze 

leeftijdsgroep, wordt de ontwikkeling van uw kind extra gestimuleerd. Elke groep heeft een eigen werkwijze welke 

gericht is op leeftijd. De pedagogisch medewerkers doen veel activiteiten met de kinderen welke gekoppeld zijn 

aan een seizoensgebonden thema en leeftijd. Zo nu en dan wordt er een uitje gepland om naar de 

kinderboerderij, winkel of bos te gaan.  

De flexibele opvang van Voor dag en Dou is echt flexibel. Ouders hoeven dus niet een dagdeel of hele dag af te 

nemen, we werken niet met vaste dagen of het vooruit betalen van opvang. Ideaal voor ouders die onregelmatig 

opvang nodig hebben zoals in het onderwijs, de zorg en ouders die onregelmatig werken en niet iedere week 

vaste opvang nodig hebben. Voor dag en Dou vindt het belangrijk dat elke ouder met een goed gevoel hun kind 

achterlaat en met een gerust hart naar zijn werk kan.  

Onze visie op kinderopvang  

Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid door eigen aanleg die in ontwikkeling is. Het is dan ook belangrijk dat 

de kinderen zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen bij de kinderopvang maar zeker ook daarbuiten. De 

kinderen krijgen voldoende de ruimte en worden gestimuleerd in de ontwikkeling in zijn/haar eigen tempo en 

eigen manier. Wanneer een kind zich op zijn gemak voelt, bevordert dit het gevoel van verantwoordelijkheid, 

zelfwaardering en zelfvertrouwen wat de ontwikkeling sterk zal bevorderen. Voor dag en Dou vindt het zeer 

belangrijk om de behoeften en gevoelens van een kind juist te beoordelen door “actief” naar het kind te luisteren 

en aan de hand daarvan te reageren. Er worden dus niet meteen oplossingen aangedragen, maar het kind wordt 

geholpen zijn inzicht te vergroten en het probleem zelf op te lossen.  

Wij willen de kinderen o.a. begeleiden bij: 

 een positief zelfbeeld.  

 het leren omgaan met ruzies, meningsverschillen en conflicten.  

 het oplossen van problemen.  

 het op een positieve manier leren van normen en waarden.  

 het leren van duidelijk over jezelf te zijn en opkomen voor eigen behoeften.  

Wanneer er een nauwe samenwerking plaatsvindt tussen ouders en pedagogisch medewerker zijn wij ervan 

overtuigd dat het kind maximaal wordt begeleid om een optimale ontwikkeling te waarborgen.  
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Pedagogische basisdoelen  

Voor dag en Dou heeft het pedagogisch beleid gebaseerd vanuit de vier pedagogische basisdoelen van 

Ricksen-Walraven, zoals genoemd in het nieuwe besluit Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 2017 (Staatsblad, 

2017, p.p. 32):  

1. Het bieden van emotionele veiligheid.  

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.  

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties.  

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de samenleving eigen te 

maken. 4 vaardigheden.  

Het bieden van emotionele veiligheid.  

Veiligheid en geborgenheid zijn voorwaarden voor kinderen om te kunnen ontspannen, te ontwikkelen en zichzelf 

te zijn. Het bieden van veiligheid, zowel fysiek als emotioneel, is van primair belang. Hierbij is een vaste 

pedagogisch medewerker / mentor waar zij een vertrouwensrelatie mee kunnen opbouwen onmisbaar. Om de 

continuïteit en gevoel van veiligheid te bevorderen heeft ieder kind een basis groep met vaste pedagogisch 

medewerksters. Dagelijks terugkerende structuur van vaste momenten en regels zorgen ervoor dat kinderen zich 

zeker en veilig gaan voelen. Kinderen weten op deze manier wat ze kunnen verwachten en dat geeft een prettig 

gevoel.  

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.  

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke 

motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. 

Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke 

ontwikkelingstempo van het kind is voor Voor dag en Dou maatgevend voor de begeleiding van het kind. Voor 

dag en Dou stimuleert de hele ontwikkeling van het kind zowel lichamelijk, verstandelijk als sociaal-emotioneel. 

Een rijke voorbereide omgeving en diverse activiteiten in zowel groepsverband als individueel zijn belangrijk voor 

een kind om zijn/haar persoonlijke competentie te ontwikkelen. De pedagogisch medewerker houdt hierbij altijd 

rekening met de ontwikkelingsfase waar het kind zich op dat moment in bevind.  

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties.  

Deelname aan een opvang in groepen biedt kinderen een veilige leeromgeving voor het opdoen van sociale 

competenties, die ze ook later op school en hun verdere leven nodig gaan hebben. Kinderen leren veel van 

elkaar door elkaar te observeren en imiteren. Maar ook door elkaar uit te dagen om nieuwe dingen uit te 

proberen. Door met elkaar in een groepsruimte te zijn en een groep te vormen, zullen kinderen zich sociaal 

moeten aanpassen. Sociale competenties hebben betrekking op een scala aan sociale kennis en vaardigheden, 

bijv. het zich in een ander kunnen verplaatsen, delen, op zijn/haar beurt wachten, communicatie, anderen 

helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheden. Hoe ouder het 

kind wordt, hoe groter het sociale aspect wordt.  

De begeleiding van de pedagogisch medewerker speelt een belangrijke rol bij het inspelen op sociale 

vaardigheden. Het voornaamste sociale aspect bij baby’s en dreumesen bestaat voornamelijk uit de sociale 

relaties tussen pedagogisch medewerker en kind. Een kind zal zich gaan hechten aan een pedagogisch 

medewerker en vanuit deze sociale context van veiligheid zich verder ontwikkelen. Bij peuters bestaat het 

sociale aspect steeds meer uit het contact met andere kinderen. Pedagogisch medewerker hebben dan een 

meer coachende rol door hen te begeleiden in het samen spelen, opruimen, delen en op hun beurt wachten. 

Bovendien stimuleren zij de kinderen om elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Als een kind een conflict 
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heeft, kijkt de pedagogisch medewerker eerst of de kinderen het zelf op kunnen lossen. Lukt dit niet, dan zal zij 

hierbij ondersteuning bieden.  

Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de samenleving eigen te maken.  

Ieder gezin heeft zijn eigen normen en waarden vanuit een eigen culturele achtergrond. Normen gaan over het 

gedrag wat vanuit de maatschappij goed- of afgekeurd wordt. Waarden gaan over wat door de maatschappij 

belangrijk wordt gevonden. Kinderen leren de omgangsregels door ze af en toe te overschrijden. Door het 

overbrengen van normen en waarden helpt Voor dag en Dou het kind bij het ontwikkelen van het geweten. Voor 

dag en Dou is een actief onderdeel van de gemeente Ooststellingwerf en de bredere samenleving. Kinderen 

krijgen hierdoor de kans om zich waarden, normen en de cultuur eigen te maken van de samenleving waarvan 

zij deel uitmaken. Kinderen komen daarbij in aanraking met aspecten op het gebied van verschillende waarden 

en normen. De pedagogisch medewerker en haar gedrag en houding spelen hierin een belangrijke rol. Door 

reacties van anderen ervaren kinderen de grenzen van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. 

Kinderen kopiëren de reacties en gedragingen van volwassenen, dus pedagogisch medewerker hebben hierin 

ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Uitgangspunten voor het dagelijks handelen van de pedagogisch 

medewerker is oprecht luisteren naar het kind en het kind respecteren en waarderen zoals ze zijn. Binnen Voor 

dag en Dou zijn de normen en waarden terug te vinden in de regels van de groep, de indeling van de ruimtes, 

het handelen van de pedagogisch medewerker en de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. 

De organisatie  

Voor dag en Dou heeft sinds 1 april 2011 haar deuren geopend in Oosterwolde. De kinderopvang is opgericht 

door Douwine ten Wolde vanuit haar wens flexibele opvang mogelijk te maken. Zij heeft zowel een pedagogische 

als een commerciële achtergrond en 17 jaar ervaring in het bedrijfsleven alvorens in de kinderopvang te starten. 

Zij heeft Voor dag en Dou gemaakt tot wat het nu is. Inmiddels is er een team samengesteld van 1 operationeel 

manager die ook de rol van pedagogisch beleidsmedewerker/coach vervult, 3 vestigingsmanagers, een 

administratief medewerker, 28 vaste pedagogisch medewerkers, 1 activiteitencoördinator en 1 huishoudelijk 

medewerker.  

Voor dag en Dou heeft in 2018 vier afzonderlijke locaties in de gemeente Ooststellingwerf met in totaal 12 

kinderopvang- en BSO-groepen. 

Speerpunten en prioriteiten 
Voor de komende jaren heeft Voor dag en Dou een aantal speerpunten en prioriteiten geformuleerd die als 

leidraad dienen voor activiteiten die de komende jaren worden ontplooid. De speerpunten richten zich 

voornamelijk op de gewenste groei van de organisatie, zowel kwantitatief als kwalitatief.  

 Eind 2019 wil Voor dag en Dou zich onderscheiden als de meest betrouwbare, flexibele partner in 

kinderopvang in de gemeente Ooststellingwerf 

 Voor dag en Dou bouwt voortdurend aan een goede naam en naamsbekendheid 

 Eind 2019 worden alle bestaande locaties van Voor dag en Dou maximaal bezet en is er sprake van 

wachtlijsten 

 Eind 2020 heeft Voor dag en Dou concrete plannen voor het realiseren van 3 nieuwe locaties in de 

omliggende gemeenten te weten Noordenveld, Opsterland, Heerenveen, Weststellingwerf, Westerveld 

en Midden Drenthe 

 Eind 2022 heeft Voor dag en Dou zich stabiel gevestigd in deze genoemde gemeenten 
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 Eind 2023 heeft Voor dag en Dou concrete plannen voor het realiseren van 5 nieuwe locaties in de 

omliggende gemeenten te weten Noordenveld, Opsterland, Heerenveen, Weststellingwerf, Westerveld, 

Midden Drenthe, Tynaarlo, Marum, Leek, Smallingerland, Steenwijkerland, De Wolden en Hoogeveen.  

 Vanuit de positie van eind 2023 zullen locaties worden geopend in de genoemde gemeenten waarmee 

een stevige basis en een sluitend netwerk van flexibele kinderopvang, BSO en Gastouderopvang wordt 

neergezet.  

 Wij werken jaarlijks aan het vergroten van onze pedagogische kwaliteit 

 Wij werken aan een team met diverse achtergronden, een gemêleerde leeftijdsopbouw 

 Wij willen een cultuur behouden waarin op dagelijkse basis van elkaar wordt geleerd 

Onze visie op opleiden 
Wij zien professionals in de kinderopvang als competente, geïnspireerde en creatief ingestelde medewerkers. 
Professionals waar je iets van mag verwachten, want: 

 zij weten veel van hun werkgebied (‘knowing’). 
 zij weten hoe ze die kennis in de praktijk kunnen gebruiken (‘knowing how’). 
 zij laten dat ook zien (‘showing’). 
 zij doen dat in de praktijk ook daadwerkelijk (‘doing’). 

Waarom leiden wij op? 
Onze pedagogisch medewerkers zijn werkzaam in een vakgebied dat met voortdurende maatschappelijke 
ontwikkelingen te maken heeft en sterk onderhevig is aan (veranderingen in de) wetgeving, economie, 
bevolkingsgroei en vergrijzing en algemeen beeld omtrent opvoeden. Dit spanningsveld vraagt om goed 
geschoolde pedagogisch medewerkers met een professionele, maar ook nuchtere en gedegen kennis van 
pedagogiek, wetgeving en teamgerelateerde zaken 
Voor die professionele ontwikkeling zetten wij ons graag in. 

Hoe leiden wij op? 
Binnen Voor dag en Dou kennen wij een aantal vormen van opleiding die worden aangeboden aan alle 
medewerkers, met de pedagogisch medewerker in het bijzonder.  

Dat doen wij door opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden in verschillende vormen. Deze vormen 
zijn: 

- Coaching 
- Training-on-the-job 
- Vakgerichte (bij)scholing 
- Teamavonden met een actueel thema 
- Opleidingen die vereist zijn vanuit de (veranderende) wetgeving.  

Voor dag en Dou vind het belangrijk dat iedere vorm van opleiding binnen de organisatie vorm krijgt middels de 
volgende kerndoelen: 

- Praktijkgericht: de praktijk van het dagelijks werk staat centraal. Dáár liggen immers de uitdagingen en 
de vragen die aanleiding vormen voor leeractiviteiten, reflectie en toetsing. 

- Actiegericht: de medewerker leert door iets (zelf) te doen. Dat gaat niet vanzelf. Soms is het gewoon 
(hard) werken. En samenwerken. Met andere deelnemers, met docenten en trainers, met 
praktijkopleiders. Actiegericht leren houdt in: informatie verwerken, onderzoeken en experimenteren, 
lezen en schrijven, er iets van vinden, keuzes maken en resultaten boeken.  
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- Deelnemersgericht: Mensen leren op verschillende manieren. Leren is een cyclisch proces. Daarbij 
wordt voortdurend voortgebouwd op al eerder verworven kennis en ervaring. Het startpunt is voor 
iedereen anders. 
Naarmate de (pedagogisch) medewerker zich verder ontwikkelt, zal de externe sturing door opleiders en 
wet- en regelgeving afnemen. Zelfsturing neemt toe.  

- Competentiegericht: Het goed uitoefenen van ons vak is meer dan een verzameling vaardigheden. Je 
hebt kennis. Je kunt (wetenschappelijk) onderbouwen en verantwoorden. En in praktische zin kun en 
doe je een hoop. Maar misschien nog wel belangrijker: je vindt er iets van en je voelt er iets bij. Een 
bevlogen werknemer is immers een inspirerende en productieve werknemer. 
Daarom leren wij je hoe je kennis, vaardigheden en een duidelijke beroepshouding integreert in een 
concrete werksituatie. Dat doen wij door het aanreiken van informatie, het geven van leer- en 
loopbaanbegeleiding en het bieden van reflectie en toetsingsmogelijkheden.  

Budget 
Voor scholing is een budget beschikbaar van 4% van de loonsom. Voor het jaar 2019 zal dat ongeveer € 2500,- 
tot € 3000,- per maand zijn. Hierin moeten zowel de feitelijke factuurkosten van de eventuele externe aanbieder 
als loonkosten worden meegenomen.  
De verplichte opleidingen vanuit de wetgever zullen ten alle tijd prioriteit krijgen bij het moeten maken van een 
keuze ter besteding van dit budget.  
 

Leer-en opleidingsvragen 
Op basis van organisatiedoelen: 
 

Medewerkers worden communicatief vaardiger, staan 
zelfverzekerd en voorzien van voldoende 
pedagogische power op de groep. Iedere 
medewerker voegt een substantieel stuk eigen kennis 
en ervaring toe aan het team.  

Wettelijk verplichte opleidingen:  
 

Vanuit de wetgever worden er opleidingseisen 
gesteld op het gebied van: 

- basiskwalificatie om het vak van 
Pedagogisch Medewerker uit te mogen 
voeren 

- EHBO bij Kinderen 
- BHV 
- Taalniveau 3F 
- Scholing pedagogisch medewerkers die 

werken met 0-jarigen 

Leer- en opleidingsvragen om bij te blijven op 
vakgebied: 
 

Jaarlijks wordt er een onderwerp gekozen waarin de 
medewerkers van Voor dag en Dou zich verder 
verdiepen of bekwamen. Voor het jaar 2019 zal dat 
het werken met de Meldcode Kindermishandeling 
zijn, in het jaar 2020 wordt de verdieping ‘werken met 
0-jarigen’aangeboden.  

Leer- en opleidingsvragen als gevolg van 
loopbaanwensen:  
 

Vanuit de coachingsgesprekken die onze 
pedagogisch coach met de medewerkers voert, 
kunnen leervragen naar voren komen waarvoor een 
scholingstraject kan worden ingekocht / opgestart.  



 

8 
Opleidingsbeleid – Voor dag en Dou – 2018 - 2023 

Dit kunnen specifieke, vakgerichte leervragen zijn op 
het gebied van communicatie, pedagogiek, verdieping 
op een bepaald onderwerp en/of een specialisatie 
welke van toegevoegde waarde is voor Voor dag en 
Dou.  

 
 

Faciliteiten 
Het is mogelijk om tijdens je dienstverband bij Voor dag en Dou een studie te volgen, mits deze in het belang is 

van het bedrijf. Je kunt hiervoor op eigen initiatief een verzoek indienen bij de directie. Voor dag en Dou kan dan 

eventueel tegemoet komen in de les- en examengelden en de aanschaf van verplichte studieboeken. Maximaal 

50% van de kosten zijn dan declareer baar bij het met goed gevolg afleggen van de eindtoets. 

Examendagen van de door Voor dag en Dou gefinancierde cursussen zijn, voor zover die vallen op normale 

werkdagen, voor rekening van de Voor dag en Dou met een maximum van 2 dagen per kalenderjaar.  

Wanneer werknemer uit eigen beweging het bedrijf wenst te verlaten, zullen eventueel gemaakte 

opleidingskosten van geboden en gevolgde trajecten op werknemer worden verhaald. Hierin worden zowel de 

feitelijke opleidingskosten als het in het kader van de opleiding genoten salaris berekend op basis van de 

volgende percentages: 

 

Einde dienstverband tot twee maanden na afronding van opleiding 

en/of cursus 

90% van de netto kosten 

Einde dienstverband twee tot vier maanden na afronding van 

opleiding en/of cursus 

70% van de netto kosten 

Einde dienstverband vier tot zes maanden na afronding van 

opleiding en/of cursus 

50% van de netto kosten 

Einde dienstverband zes tot twaalf maanden na afronding van 

opleiding en/of cursus 

25% van de netto kosten 

 

De jaarlijkse verplichte teamavonden, herhalingscursussen EHBO en BHV en gesprekken t.b.v. coaching zijn 

hierbij uitgezonderd. 
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Opleidingsplan  

Iedere pedagogisch medewerker start, na de functioneringsgesprekken in het jaar 2018, een coachingstraject 

met onze pedagogisch coach Meike Mostard. Dit traject zal en kan er voor iedere collega anders uit zien.  

Voor dag en Dou zal aan de volgende trainingen en scholing aandacht besteden in de periode van 2018-2023:  

- BHV  

- Kinder EHBO  

- Pedagogisch beleid  

- Protocollen.  

- Meldcode Kindermishandeling 

- Scholing taalniveau 3F 

- Scholing pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen 

- Verdiepingstraining pedagogisch medewerkers 

- Introductie moment nieuwe pedagogisch medewerker  

- Management 

BHV.  

Deze training zal jaarlijks plaatsvinden. Alle van medewerkers worden opgeleid tot BHV-er bij Voor dag en Dou.  

 Wanneer:  Juni.  

 Begeleider:  Externe specialist. (LIVIS)  

 Voor wie:  Medewerkers van Voor dag en Dou.  

 Duur:   Herhaling, 1 avond & e-learning 

   Nieuwe cursus, 1 dagdeel & e-learning 

Kinder EHBO.  

Deze training zal jaarlijks plaatsvinden. Alle medewerkers hebben een Oranje Kruis certificaat Kinder EHBO & 

Reanimatie 

 Wanneer:  maart, juni en oktober op inschrijving 

 Begeleider:  Externe specialist. (LIVIS)  

 Voor wie:  Alle medewerkers van Voor dag en Dou.  

 Duur:   Herhaling, 1 avond & e-learning  

   Nieuwe cursus, 1 dagdeel.  

Pedagogisch beleid.  

Dit zal jaarlijks plaatsvinden zodat alle pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen 

omtrent beleidsplan en werkplan. Dit zal plaatsvinden tijdens een vergadering.  

 Wanneer:  September.  

 Begeleider:  Pedagogisch coach.  

 Voor wie:  Alle pedagogisch medewerkers en management.  

 Duur:   1 avond.  
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Protocollen.  

Dit zal jaarlijks terugkerend plaatsvinden zodat alle pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van alle 

protocollen. Dit zal plaatsvinden tijdens een vergadering.  

 Wanneer:  Drie maal per jaar, volgens schema teamoverlegen van locatie  

 Begeleider:  vestigingsmanager  

 Voor wie:  Alle pedagogisch medewerkers en management.  

 Duur:   1 avond.  

Scholing taalniveau 3F.  

Voor de taalontwikkeling van kinderen zijn interacties met pedagogisch medewerkers belangrijk. Bepalend 

daarbij zijn de taalvaardigheden van de beroepskracht. Om de taalontwikkeling van kinderen te ondersteunen, is 

de taal eis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F.  

 Wanneer:  Zodra pedagogisch medewerkster in dienst komt.  

 Begeleider:  Externe specialist via Gemeente Ooststellingwerf.  

 Voor wie:  Nieuwe pedagogisch medewerkers.  

 Duur:   nog niet bekend  

Scholing werken met de Meldcode  

Kindermishandeling is een ernstig probleem en kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Het liefst 

in een zo vroeg mogelijk stadium. Pedagogisch werkers dragen verantwoordelijkheid voor het signaleren van 

kindermishandeling en voor het ondernemen van actie. De belangrijkste taak die je als pedagogisch werker hebt, 

is om je vermoeden om te zetten tot actie. Wanneer doe je dat dan? En met wie?  

 Wanneer:  voorjaar 2019  

 Begeleider:  Externe specialist (Veilig Thuis)  

 Voor wie:  Pedagogisch medewerkers en management  

 Duur:   een dagdeel van 3,5 uur  

Scholing pedagogisch medewerkers werkzaam met 0-jarigen.  

In de (nieuwe) wet en regelgeving zijn de kwaliteitseisen voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn met 

0-jarige aangescherpt. Voor dag en Dou biedt deze leidsters een opleiding aan om zich hierin te specialiseren.  

 Wanneer:  voorjaar 2020  

 Begeleider:  Externe specialist.  

 Voor wie:  Pedagogisch medewerkers werkzaam met 0-jarigen.  

 Duur:   Afhankelijk van de goedgekeurde opleidingen.  

Verdiepingstraining pedagogisch medewerkers  

Voor dag en Dou vindt het belangrijk om jaarlijks aandacht te besteden aan verdieping en verbreding van kennis 

en kunde, teamsamenstelling en / of groepsdynamiek. 

 Wanneer:  voorjaar 2021  

 Begeleider:  Externe specialist 

 Voor wie:  Alle medewerkers en management.  

 Duur:   Nog niet bekend.   
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Verdiepingstraining pedagogisch medewerkers  

Voor dag en Dou vindt het belangrijk om jaarlijks aandacht te besteden aan verdieping en verbreding van kennis 

en kunde, teamsamenstelling en / of groepsdynamiek. 

 Wanneer:  voorjaar 2022  

 Begeleider:  Externe specialist 

 Voor wie:  Alle medewerkers en management.  

 Duur:   Nog niet bekend.   

Verdiepingstraining pedagogisch medewerkers  

Voor dag en Dou vindt het belangrijk om jaarlijks aandacht te besteden aan verdieping en verbreding van kennis 

en kunde, teamsamenstelling en / of groepsdynamiek. 

 Wanneer:  voorjaar 2023  

 Begeleider:  Externe specialist 

 Voor wie:  Alle medewerkers en management.  

 Duur:   Nog niet bekend.   

Introductie nieuwe pedagogisch medewerkers.  

Voor dag en Dou vindt het belangrijk dat iedere medewerker op de hoogte is van het pedagogisch beleid en het 

gezondheid- en veiligheidsbeleid. Tevens kennismaking met kwaliteit en delen van eigen ervaringen.  

 Wanneer:  Op een passend moment bij aanvang dienstverband 

 Begeleider:  Vestigingsmanager  

 Voor wie:  Alle nieuwe pedagogisch medewerkers. 

 Duur:   2 uur.  

Management.  

Het management zal cursussen en trainingen volgen over coaching, wijzigingen omtrent de wetregelgeving, het 

waarborgen van kwaliteit en het personeelsbeleid.  

 Wanneer:  Zodra de wet- en regelgeving veranderd of de situatie daar om vraagt 

 Begeleider:  Externe specialist.  

 Voor wie:  Management  

 Duur:   Afhankelijk van aanbod  

Evaluatie van het opleidingsbeleid  
- Jaarlijks krijgen de pedagogisch medewerkers een evaluatieformulier waarop geïnventariseerd wordt 

waar er vraag naar is en hoe de aangeboden cursussen zijn bevallen.  

- Met behulp van coaching gesprekken en groepsbesprekingen zal er geïnventariseerd worden welke 

kennis er is opgedaan in de desbetreffende training of opleiding, welke aandachtspunten hier naar 

voren zijn gekomen en welk stappenplan er daaruit voortvloeit. Aan de hand van deze 

gespreksevaluaties is er te peilen of de pedagogisch medewerksters de kennis beheersen uit de 

afgenomen cursussen.  

- Bij het volgen van diverse trainingen en workshops is bij afronding een certificaat of diploma te behalen. 


