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Opleidingsplan 2018 -2019 
 

Locatie: KC Schout  

 

In dit opleidingsplan is uitgewerkt hoe wij jaarlijks aandacht hebben voor: 

 

a. Alle scholing op een rij; 

 

b. het werken met een VVE-programma: Uk en Puk.; 

 

c. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden 

taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 

d. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie; 

 

e. complementaire scholing; 
 

f. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;  
 

g. het vormgeven van de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en 

van een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie; 

 

 

a. Alle scholing op een rij 

 

In deze paragraaf een opsomming van de opleidingen. In paragraaf h. lees je een korte 

omschrijving van de opleidingen/cursussen die niet in de voorgaande paragrafen beschreven zijn. 

 

Uk en Puk: 

Behaald: Roya, Inge, Sonja, Nikki B., Debbie, Chinta, Nikki G. Geertje, Carla, Pieternel, Melike, 

Helma, Inge, Pieternel. Signa, Melike 

Nog bezig / gaat starten: Pascalle, Ziggy, Yvonne, Marieke, Manon, Roya, Renee. 

Kijk!: 

Behaald: Manon, Roya, Inge, Sonja, Nikki B., Debbie, Chinta, Nikki G. Geertje, Carla, Pieternel, 

Signa 

Nog bezig / gaat starten: Melike, Inge. 

BHV inclusief kinder EHBO: 

Behaald: Manon, Roya, Inge, Sonja, Nikki B., Debbie, Chinta, Nikki G. Geertje, Carla, Pieternel, 

Melike, Ziggy, Roy, Helma, Yvonne, Signa, Melike 

Nog bezig / gaat starten: Renee. 

Babyspecialist: 

Behaald: Sylvie. 

Babyscholing: 

Nog bezig/ gaat starten: Start 2de helft april: Geertje, Chinta, Manon. Start 1ste helft september: 

Melike, Roya, Nikki B. Start 1ste helft november: Rene, Yvonne, Pascale. 

Meldcode kindermishandeling: 
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Behaald: Debbie, Roya, Nikki, Melike. 

Nog bezig / gaat starten: 

Taalscholing 3F: 

Behaald: Sonja, Manon, Nikki B., Melike, Chinta, Pascale, Nikki G., Ziggy, Roy, Debbie, Helma, 

Renee, Geertje, Carla, Yvonne, Roya, Pieternel. Signa, Melike 

Nog bezig/ gaat starten : Inge (alleen nog onderdeel schrijven) 

Instructiebijeenkomsten Naar Groep 1: 

Behaald: Manon, Pieternel, Debbie. 

Nog bezig / gaat starten: 

Training oudergesprekken: 

Behaald: Roya. 

Nog bezig / gaat starten: 

Training mentorschap: 

Behaald: Roya. 

Nog bezig / gaat starten: 

Scholing TOS over taalontwikkeling(-stoornissen) van Kentalis: 

Behaald: Nikki G., Pieternel, Debbie. 

Nog bezig / gaat starten : 

Scholing De niet pratende peuter van Kentalis: 

Behaald: Pieternel. 

Nog bezig / gaat starten : 

Training gezonde kinderopvang: 

Behaald: Chinta. 

Nog bezig / gaat starten: 

Groene kinderopvang natuur en milieu / groene speelplaats: 

Behaald: Debbie, Roya. 

Nog bezig / gaat starten: 

 

b. Het werken met een VVE-programma Uk en Puk 

 

VVE-opleiding 

Wij werken op onze locatie met het VVE-programma: Uk en Puk. 

Op dit moment zijn al onze vaste medewerkers geschoold of in opleiding. Dit staat beschreven in 

paragraaf a. Op alle groepen met peuters werken 2 VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. 

Bij uitzondering werkt een medewerker die nog in opleiding is voor VVE als 2de pedagogisch 

medewerker op de groep. De pedagogisch medewerkers in opleiding voor VVE kunnen voor 

praktijkopdrachten boventallig worden ingezet op VVE-groepen en krijgen ondersteuning van een 

VVE-gecertifieerde collega, van de VVE-coach en vanuit de opleiding. De VVE-trainer van de 

opleiding komt op locatie observeren.  
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Taalscholing 3F 

Dit betreft een opleidingstraject in het kader van het verplichte taalniveau 3F, aangeboden voor 

onze pedagogisch medewerkers door een gecertificeerd professioneel scholingsinstituut.  Dit 

scholingstraject wordt jaarlijks centraal uitgezet voor alle VVE-locaties binnen onze organisatie. 

Op dit moment neemt 1 pedagogisch medewerker deel aan deze taalscholing. 

 

VVE-coach 

Onze VVE-coach begeleidt het hele team in het (leren) werken met het VVE-programma in de 

dagelijkse praktijk. Ze is elke week 4 uur beschikbaar voor elke groep met peuters van wie de 

ouders de 40-weekse peutervoorziening in gemeente Tilburg afnemen. Op elke groep is de 

planning bekend wanneer de VVE-coach aanwezig is. 

 

In overleg met de directeur en het team bepaalt de VVE-coach de speerpunten binnen het VVE-

programma waaraan extra aandacht wordt besteed. Op dit moment zijn onze speerpunten: 

 

• Aansluiten bij individuele ontwikkelingsbehoeften d.m.v. differentiëren in aanbod.; 

• Inhoudelijke aansluiting bij het basisonderwijs.; 

• Rijke speelleer omgeving creëren d.m.v. inrichting van de ruimte.; 

  

De VVE-coach observeert het handelen van de pedagogisch medewerkers (interactievaardigheden), 

geeft feedback en maakt verbeterafspraken per groep met individuele medewerkers en met het 

team. Ze kan daarbij gebruik maken van filmbeelden die ze zelf opneemt en terugkijkt met de 

medewerkers. Ze ondersteunt pedagogisch medewerkers bij het formuleren van individuele 

verbeterafspraken in een persoonlijk plan van aanpak. 

De VVE-coach ondersteunt bij inrichting, spelhoeken, spelmateriaal en dagprogramma. 

Samengevat levert de VVE-coach een onmisbare bijdrage aan borgen en versterken van de 

pedagogische kwaliteit. Samen met de directeur houdt de VVE-coach het VVE-borgdocument 

actueel en onder de aandacht van het team.  

 

Borgdocument VVE 

In dit borgdocument staat hoe wij werken met het VVE-programma Uk en Puk. Het is een apart 

document naast ons pedagogisch locatiebeleid. Het wordt tenminste jaarlijks besproken in het 

team en met de oudercommissie en dan bepalen we met elkaar welke onderdelen in ons 

borgdocument extra aandacht vragen en hoe we dit gaan doen. Voor het komende jaar hebben we 

extra aandacht voor: 

 

• Het formuleren van doelen op maat voor de kinderen; Hoe: door het indelen van 

mentorkinderen op ontwikkelingsbehoefte en het aanbod daar op aan te passen; 

• Pedagogisch klimaat: Het creëren van een rijke speelleeromgeving, structuur (regelmaat, 

routines, dagritmekaarten) en duidelijke hoeken; Hoe: Tijdens groepsoverleggen en 

individuele coachgesprekken ontwikkelen we een visie over de speelleeromgeving, waarin 

routines zichtbaar zijn. Deze speelleeromgeving vormt de basis voor het aanbieden van het 

VVE programma. De ruimte wordt bij elk thema opnieuw ingericht en er worden duidelijke 

hoeken gecreëerd. Vanuit deze hoeken wordt het programma aangeboden. 

• Samenwerking met de basisschool om de doorgaande lijn te bevorderen; Hoe: Er wordt 

gekeken hoe de samenwerking met basisschool Christoffel verbeterd kan worden. De 

nadruk ligt op inhoudelijke aansluiting binnen de thema’s en afstemmen van gewoontes en 

routines op elkaar.  

 

Kwaliteitszorgkaarten 

Er wordt gewerkt met digitale kwaliteitszorgkaarten, ontwikkeld vanuit en gebaseerd op het 

landelijk toezicht kader VVE dat het Ministerie van OCW gebruikt bij VVE-inspecties. Het is een 
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instrument voor het team om de kwaliteit van het werken met de VVE-domeinen op de eigen 

locatie te meten en met elkaar verbeterpunten vast te stellen. De VVE-coach ondersteunt het team 

in het leren werken met de kwaliteitszorgkaarten en bepaalt samen met de directeur de domeinen 

die onderzocht gaan worden en verbeterd moeten worden. 

Nieuwe pedagogisch medewerkers krijgen van de VVE-coach een instructie om met de 

kwaliteitszorgkaarten te werken en worden verder ondersteund door collega’s. Of ze hebben de 

mogelijkheid om een instructiebijeenkomst te volgen aangeboden vanuit het Expertiseplatform 

Palet 013 voor professionals 0-13 in Tilburg en de Ontwikkelacademie:  

https://www.ontwikkelacademie.nu/ 

 

c. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

Thema’s of seizoenen 

Wij werken met thema’s of seizoenen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.  

We bepalen samen met de VVE-coach, de school, ouders en de kinderen minimaal 6x per jaar een 

thema. 

Het thema wordt gezamenlijk met de kinderen geïntroduceerd en na een periode van enkele weken 

ook weer samen afgesloten. Al dan niet met een activiteit of iets wat de kinderen hebben gemaakt. 

De evaluatie van het thema vormt een vast terugkerend reflectiemoment waarbij verbeterpunten 

worden geformuleerd voor het aanbieden van een volgend thema. Door ouders actief te betrekken 

bij de uitkomsten van de evaluatie van thema’s en activiteiten wordt de verbinding gelegd met de 

thuissituatie van het kind. En worden ouders gestimuleerd om thuis vergelijkbare spelsituaties te 

creëren voor en met hun kind(eren). Zie verder onder punt d.  

 

Thema gestuurde activiteiten, dagprogramma en inrichting 

Voor elk thema hebben extra aandacht voor: 

• De inrichting van speelhoeken; 

• Binnen- en buitenactiviteiten; 

• Spelmateriaal;  

• Een goede balans in het dagprogramma van aangeboden activiteiten en vrij spel; 

 

Belangrijke aandachtspunten voor pedagogisch medewerkers zijn: 

• binnen het dagprogramma  flexibel aandacht houden voor de actualiteit van alledag en 

daarop in spelen; 

• kinderen actief volgen in hun spel en hun interesses en competenties herkennen; 

• aan sluiten bij het spel en spel verrijken (ontwikkelkansen zien); 

• ontwikkelingsdoelen voor ieder kind formuleren en evalueren. 

 

De VVE-coach ondersteunt het team bij deze aandachtspunten. Zij observeert en kan 

spelmomenten filmen en individueel of in kleine groepen nabespreken en verbeterpunten 

formuleren. De VVE-coach helpt pedagogisch medewerkers om een activiteitenplanning te maken 

met voldoende ‘vrije speelruimte’ voor kinderen. En ondersteunt pedagogisch medewerkers om 

eigen competenties te ontdekken en te ontwikkelen in begeleiding van spel met kinderen. Leren 

feedback geven op elkaar en elkaar motiveren om spelactiviteiten te versterken. Een veilige 

teamsfeer is daarvoor van belang. De VVE-coach houdt hiervan verslaglegging en afspraken bij en 

bespreekt dit regelmatig met de directeur, individuele medewerkers en het team samen.  
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d. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het 

aanbod van voorschoolse educatie 

KIJK! 

In het kind-volgsysteem KIJK!0-7 leren pedagogisch medewerkers hun observaties van spel en 

ontwikkeling te registreren. Werken met KIJK! helpt hen om het type activiteiten en het niveau van 

activiteiten aan te laten sluiten bij interesses en het ontwikkelingsniveau van elk kind.  

 

Streven is om tenminste wekelijks een observatie in KIJK! te verwerken voor de kinderen waar de 

pedagogisch medewerker mentor van is. Op basis van de KIJK!-observaties kan de mentor 

ontwikkelingsdoelen formuleren bij activiteiten waar een kind aan deelneemt.  

 

Onze locatie is in 2016 gestart met KIJK! Medewerkers geasserteerd opgeleid. Wij hebben een 

implementatieplan opgesteld hoe we het komende jaar werken met KIJK! De VVE-coach helpt 

pedagogisch medewerkers om goed te leren observeren en te registreren in duidelijk 

waarneembare taal. Dit wordt in het scholingsuren overzicht en in het taakuren overzicht 

opgenomen. 

  

Er zijn 2 collega’s die nu de KIJK!-scholing volgen en deze 8 januari 2019  afronden met een 

certificaat. 

 

Activiteitenplanning 

We maken een activiteitenplanning rondom een thema waarbij we vanuit KIJK! ontwikkeldoelen 

kunnen formuleren voor individuele kinderen en voor de groep. Dit bespreken we met de VVE-

coach. Samen evalueren we de activiteiten en formuleren verbeterpunten voor de volgende 

planning.  

 

Vroegsignalering en Meldcode  

Onderdeel van het volgen van welbevinden en ontwikkeling van kinderen is dat we extra aandacht 

hebben voor kinderen die opvallen in gedrag of in ontwikkeling en waar zorg om is. We werken 

volgens een zorgprotocol dat tenminste jaarlijks in het team wordt besproken en zo nodig wordt 

bijgesteld. We bespreken gemiddeld 1 x per kwartaal in de eigen groep de kinderen die opvallen en 

waar zorg om is en maken afspraken over hoe we verder gaan, hoe we ouders betrekken en evt. 

hulpverlening initiëren. Als onze zorg over gedrag of welbevinden voortkomt uit een vermoeden 

van kindermishandeling volgen we de Meldcode en leggen zo nodig contact met Veilig Thuis voor 

advies of een melding. Jaarlijks wordt een basistraining Meldcode door Veilig Thuis aangeboden die 

(nieuwe) medewerkers kunnen volgen. In 2018 hebben 2 medewerkers deze training gevolgd. De 

Meldcode wordt ook tenminste 1x per jaar in het teamoverleg besproken, bijvoorbeeld met 

casuïstiek of een trainingsspel. 

 

e. complementaire scholing  

 

Mogelijkheden voor aanvullende scholing:  

• workshops of bijeenkomsten over de Meldcode Huislijke Geweld en Kindermishandeling; 

• Instructiebijeenkomsten Naar Groep 1;  

• scholing ouderbetrokkenheid; 

• scholing TOS over taalontwikkeling(-stoornissen) van Kentalis; 

• scholing: het bevorderen van lezen en leescultuur scheppen op de BSO, in de breedste zin 

van het woord, ook los van boeken mogelijk in tijdschriften, via recepten, speurtochten ed 

• Het gebruik van Infonet als database voor beleid, protocollen en actualiteiten binnen onze 

organisatie en tevens vindt je hier de route naar Palet013 waar je naar de 

ontwikkelacademie.nu kunt, waar scholingen aangeboden worden voor onderwijs en 

kinderopvang. 
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Als team ontwikkelen wij ons in onze pedagogische visie. Hierin zijn we geïnspireerd door de 

pedagoog Emmy Pikler. E hebben hiervoor 2 scholingsavonden gehad en gebruiken delen van haar 

visie ten behoeve van onze eigen visie. Dit zie je vooral terug in de materialen die we gebruiken en 

de aandacht voor het kind. De komende jaren blijven we ons hier verder in verdiepen en 

ontwikkelen. 

We hebben ook al een stukje meegepakt van de pedagoog Gorden. We zijn voornemens om hier 

dieper op in te gaan de komende jaren.  

Tot slot gaat het gedachtegoed van de pedagoog Korczak onze vaardigheden nog verder 

ontwikkelen. Dit stuk pakken we op nadat delen van de visie van Gorden verder is 

geïmplementeerd. We nemen onze tijd voor dit, zodat het volledig een eigen visie gaat wroden. 

 

 

f. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 

Op onze locatie doen wij verschillende activiteiten met en voor de ouders. Om hen betrokken te 

houden bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind(eren). We willen de samenwerking 

met ouders versterken. Denk aan: 

• Ouderavonden over ontwikkelingsitems; 

• Ouderavonden over spel in de kinderopvang; 

• Ouderbijeenkomsten over de start op de basisschool (i.s.m. school); 

• Vrije ouderinloop momenten / koffiehoek; 

• Jaarlijkse oudergesprekken; 

• Nieuwsbrieven over thema’s en activiteiten die jullie organiseren; 

• Thema informatie via Konnect 

• Thema informatie in de centrale hal 

• Puk thuis 

 

Wij hebben komend jaar bijeenkomsten, overleggen, trainingen en/of scholing als team met als 

doel het verbeteren van de samenwerking met ouders.  

Onderwerpen zijn bijv.: 

• Communiceren met ouders over ontwikkeling van hun kind; 

• Mentorschap vormgeven; 

• Een goede intake, hoe doe je dat?  

• het vormgegeven van de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie 

en van een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

 

g. het vormgeven van de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse 

educatie en van een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse educatie; 

 

 

0 – 6 overleg:  

Doel van dit overleg is bij elk thema te plannen waar inhoudelijk op elkaar kan worden aangesloten 

binnen het programma. Tevens wordt er regelmatig gekeken waar routines, gewoontes en 

gebruiken op elkaar kunnen worden aangesloten zodat de overgang van peuteropvang naar groep 

1 zo gemakkelijk mogelijk kan verlopen en er een doorgaande lijn ontstaat. Deelnemers zijn 

pedagogisch medewerkers, leerkrachten van groep ½ en de VVE coach. 

 

IKC overleg: 

Doel van dit overleg is het uizetten van alles wat nodig om te komen tot van één voorziening waar 

ouders terecht kunnen met alle vragen rondom opgroeiende kinderen, gezondheid, ontwikkeling, 

educatie en opvang. 
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Warme overdracht:  

Bij elk kind wat naar groep 1 gaat wordt een warme overdracht gedaan. Dit als aanvulling op de 

digitale overdracht. Van de onderbouwgroep (0-2) naar bovenbouwgroep (2-4) gebruiken we een 

format ter aanvulling op de informatie die we doorgeven. Tijdens dit moment wordt een 

wenmoment afgesproken en hoe. 

 

Chris: 

Chris staat voor een gezamenlijke visie voor een zo concreet mogelijk leerlingprofiel, waaraan we 

elke dag van de week werken samen met het kind en de ouder, binnen en buiten school. Het doel 

is om kinderen zodanig te begeleiden in hun ontwikkeling, dat hij of zij bij de overgang naar het 

voortgezet onderwijs over een bepaalde bagage/competenties beschikt. Deze bagage/competenties 

vinden wij belangrijk en hebben deze gezamenlijk verwoord in de metafoor van een rugzak die 

Chris heeft als hij/zij Christoffel verlaat. Chris zal medio Q3 2019 geïntroduceerd worden op het 

gehele IKC. 

 

Naar-Groep-1: 

Samenwerkingsverband Plein 013 heeft in opdracht van de gemeente Tilburg een web based 

overdrachtsinstrument ontwikkeld voor 4-jarigen die naar de basisschool gaan: 

“Naar-groep-1!“ 

Er worden jaarlijks ondersteunende trainingsbijeenkomsten aangeboden en gevolgd door 

medewerkers om hiermee te kunnen gaan werken. 

Uitnodigingen voor deze informatiebijeenkomst zijn te vinden via Infonet op de website Palet 013  

 

Komend jaar 2018 – 2019 volgt 1 medewerker uit ons team deze instructie. 

 

De VVE-coach ondersteunt medewerkers bij het leren werken met Naar-Groep-1. Ook collega’s 

onderling kunnen elkaar ondersteunen om met Naar-Groep-1 te leren werken. Nieuwe collega’s 

kunnen door de collega die haar/hem inwerkt worden begeleid en ondersteund met Naar-Groep-1  

 

Naast de schriftelijke overdracht met Naar-Groep-1 wordt een mondelinge overdracht gedaan voor 

kinderen met een VVE-indicatie. En voor kinderen die opvallen in gedrag of ontwikkeling wat 

mogelijk van invloed kan zijn op de start op school. Dit altijd met toestemming van de ouders.  

 

 

Naast deze inhoudelijke aansluiting en overdracht vinden er nog andere jaarlijkse activiteiten, 

thema’s en feesten plaats in het kader van samenwerking. Afstemming en evaluatie hierover vind 

plaats in de verschillende overleggen tussen directie, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.  

Dit jaar zijn dit onder andere: 

• Muzische avond: 

• Lichtjestocht 

• Carnaval 

• Werkgroep verbouwing (afgesloten) 

• Werkgroep groene speelplaats 

• Werkgroep natuur milieu en educatie (moestuin) 

• Nationale voorleesdagen 

• Werkgroep communicatie  

• Gezamenlijke officiële opening van IKC Christoffel 17 mei 2019 

 

NB: Ter aanvulling op dit document kun je de volgende documenten aanvragen: 

- Pedagogisch beleidsplan 

- Borgdocument VVE Uk en Puk 

- Beleid veiligheid en gezondheid 

 


