Opleidingsplan Kidsenter – BSO 2022
Kidsenter draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers en zich
zelf. Elk jaar wordt er een opleidingsplan en bijbehorende jaarplanning opgesteld.
In 202 zal er aandacht worden besteed aan de volgende trainingen en scholing:
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Door middel van dagtraining volgen de pedagogisch medewerkers en aandachtsfunctionaris
(eigenaar Kidsenter) een training mbt de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zal
jaarlijks herhaald worden.
•
•
•
•

Wanneer: juni 2022
Begeleider: Bennita Blocq
Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers en aandachtsfunctionaris (eigenaar Kidsenter)
Duur: 1 dag (halve dag rollenspel in samenwerking met een acteur)

De meldcode kindermishandeling is na het volgen van de training een terugkomend onderdeel in het
maandelijkse teamoverleg. Voor de kinderen met aandachtspunten volgt er conform de meldcode
een stappenplan.
Persoonlijke ontwikkeling
Alle pedagogisch medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich persoonlijk te scholen. Er wordt in
goed overleg gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten en een bijpassende scholing. Om inzicht te
krijgen in ieders kwaliteiten wordt er een Talenten Motivatie Analyse ingezet. Hierna volgt jaarlijks
minimaal 1 gesprek met een externe coach (Kompetens).
•
•
•
•

Wanneer: september 2022
Begeleider: externe coach
Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers en aandachtsfunctionaris (eigenaar Kidsenter)
Duur: 1-op-1 gesprekken + 1 avond teamtraining

Pedagogisch coach
Nadat de pedagogisch medewerkers inzicht hebben gekregen in de eigen kwaliteiten volgt er een
persoonlijke scholingsplan dat samen met de pedagogisch coach wordt opgesteld. Invulling hiervan
kan zijn door 1-op-1 coaching of teamcoaching. Dit volgt jaarlijks. Minimaal 10 * aantal fte. Naar
gelang de behoefte van de pedagogisch medewerker
•
•
•
•

Wanneer: hele jaar 2022
Begeleider: pedagogisch coach
Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers (10 uur per fte) ook de invalkrachten en de
helpende
Duur: Nader te bepalen (1-op-1 coaching en/of teamcoaching)

Management
De eigenaar van Kidsenter heeft 2 maandelijkse coachsessies met een externe coach op het gebied
van ondernemen, leidinggeven en bevorderen van samenwerking.

Kinder EHBO /BHV
Alle medewerkers zijn in het bezit van een Kinder-EHBO certificaat. Dit zal jaarlijks worden herhaald.
•
•
•
•
•

Ruth; mei 2022
Dorien; mei 2022
Teun; mei 2022
Marjan; mei 2022
Maria; mei 2022

Pedagogisch beleid
Tijdens de werkoverleggen en vergaderingen wordt het pedagogisch beleidsplan doorgenomen.
Mochten er intussen veranderingen of wijzigingen plaatsvinden dan worden deze in het beleidsplan
aangepast. Er wordt voldaan aan de norm van minimaal 50 uur door een beleidsmedewerker. Deze
uren worden schriftelijk vastgelegd.
Een training zodat alle pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen omtrent
het beleidsplan vindt jaarlijks plaats. Dit zal plaatsvinden tijdens een vergadering.
•
•
•

Wanneer: medio oktober 2022
Begeleider: Pedagogisch coach
Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers en eigenaar Kidsenter

Duur: 1 avond.
Risicovol spelen
Ter ondersteuning van ons pedagogisch beleid en in het kader van het waarborgen van veiligheid
volgen pedagogisch medewerkers een workshop Risicovol Spelen. Hierdoor worden (nieuwe)
inzichten en praktische tips over risicovol spelen verkregen.
•
•
•
•

Wanneer: nog nader te bepalen (eind 2022)
Begeleider: extern
Voor wie: pedagogisch medewerkers en/of eigenaar Kidsenter
Duur: 1 dag

Risico-Inventarisatie
Ieder jaar wordt er op de locatie een risico-inventarisatie gedaan. Ter ondersteuning wordt hiervoor
de risicomonitor ingezet. Jaarlijks volgt een pedagogisch medewerker een cursus mbt deze tool.
Nieuwe ontwikkelingen, aanwezige risico’s en te nemen maatregelen worden uitgewerkt en
besproken met alle pedagogisch medewerkers. Wanneer er wijzigingen zijn in wet- en regelgeving of
wijziging van de tool wordt er indien nodig relevante training ingezet.
•
•
•
•

Wanneer: November 2021
Begeleider: extern
Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers en eigenaar Kidsenter
Duur: 1 dag

Scholing gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4

•
•
•
•

Wanneer: 2021/2022
Begeleider: Werkend leren
Voor wie: Dorien van Leeuwen, Maria Gunnink en Ruth Kornegoor
Duur: oktober 2021 – november 2022

