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Inleiding.   
   
Voor u ligt het scholingsbeleid van Stichting Stichting Kindentra Ijsselrijk . Vanuit onze visie om 
kwalitatief goede opvang te bieden én vanuit de wettelijke voorschriften, wordt van de 
medewerkers van Stichting Kindentra Ijsselrijk  verwacht dat ze hun kennis en vaardigheden 
(competenties) op niveau hebben en houden. 
Stichting Kindentra Ijsselrijk  biedt op meerdere locaties vormen van kinderopvang aan: 
Genemuiden, Kamperzeedijk, Kampen en Oosterwolde. 
   
Het scholingsbeleid is bedoeld om (nieuwe) pedagogisch medewerkers (in opleiding) en andere 
professionals informatie te geven over onze (pedagogische) visie en ons actuele scholingsbeleid.  
Daarnaast willen we met dit plan ook voldoen aan de wettelijke opdracht om in het kader van VE de 
medewerkers inhoudelijk te scholen.  
   
Kwalitatief goede kinderopvang is mede afhankelijk van de kennis van onze pedagogisch 
medewerkers. Ontwikkelingsgericht werken met kinderen vraagt veel kennis en vaardigheden van de 
pedagogisch medewerkers. Daarom vindt Stichting Kindentra Ijsselrijk  het belangrijk om de 
medewerkers hierin te ondersteunen en de mogelijkheid te bieden zich hierin te ontwikkelen. 
Tevens is er in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) een akkoord bereikt over extra eisen 
omtrent scholing van pedagogisch medewerkers.   
Met behulp van dit plan wil Stichting Kindentra Ijsselrijk  inzicht geven in hoe dit in de praktijk wordt 
vormgegeven.    
   
Stichting Kindentra Ijsselrijk  biedt een veilige omgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om 
hun eigen ‘ik’ te ontwikkelen. 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.    
   
Desalniettemin vormen de pedagogische doelen van Riksen-Walraven de leidraad voor ons 
pedagogisch handelen. De pedagogische doelen van Riksen-Walraven zijn uitgewerkt in het 
pedagogisch beleidsplan van Stichting Kindentra Ijsselrijk  en per locatie uitgewerkt in het 
pedagogisch werkplan.  
  
Ontwikkelingen.   
Waar staat de Stichting Kindentra Ijsselrijk  over enkele jaren? Onze opvang moet van een kwalitatief 
hoog niveau zijn en blijven en voldoen aan de wet en regelgeving omtrent de IKK. Daarnaast wil 
Stichting Kindentra Ijsselrijk  zich onderscheiden in de regio als meest betrouwbare en flexibele 
kinderopvang, die past bij een betrouwbare christelijke levensovertuiging. Een ander doel van onze 
organisatie is de pedagogische kwaliteit vergroten.    
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Wat betekent dit concreet voor de medewerkers?   
Stichting Kindentra Ijsselrijk  wil permanente educatie aanbieden om zo de kwaliteit van de opvang 
goed te houden en te voldoen aan alle nieuwe wet en regelgeving. Dit betekent dus concreet dat er 
de komende jaren diverse trainingen en opleidingen aangeboden en gevolgd zullen worden voor al 
onze medewerkers    
    
Scholingsplan   
Stichting Kindentra Ijsselrijk  zal aan de volgende trainingen en scholing aandacht besteden in het 
jaar 2022:   
   
BHV 
Kinder EHBO 
Pedagogisch beleid implementeren  
Protocollen 
Cursus VVE 
Borging/opfris VVE 
Scholing taalniveau 3F 
Introductie moment nieuwe pedagogisch medewerker(s)/ Konnect, Youko, ouderapp  
Babyscholing  
   
BHV 
Deze training zal jaarlijks plaatsvinden. Alle pedagogisch medewerkers worden opgeleid tot BHV-er 
bij Stichting Kindentra Ijsselrijk   
Wanneer: voorjaar 2022 en najaar 2022 
Begeleider: Externe specialist/ NIBV 
Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers van Stichting Kindentra Ijsselrijk 
Duur: 1 dagdeel praktijk + e learning 
   
Kinder EHBO 
Deze training zal jaarlijks plaatsvinden. 
Alle pedagogisch medewerkers worden opgeleid tot EHBO-er bij Stichting Kindentra Ijsselrijk. 
Wanneer: najaar 2021 (voor 23 oktober) 
Begeleider: Externe specialist/ NIBV 
Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers van Stichting Kindentra Ijsselrijk  
Duur: herhaling, 1 dagdeel + e learning  
Basis; dag + e learning  
   
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: tweede kwartaal 2022  
Begeleider: manager CICK/ pedagogisch beleidsmedewerker 
Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers   
Duur: 1 avond van 2 uur 
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Protocollen 
Dit zal jaarlijks plaatsvinden zodat alle pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van alle 
protocollen.  Dit zal plaatsvinden tijden een vergadering.   
Wanneer: tweede, derde en vierde kwartaal 2022  
Begeleider: manager CICK / pedagogisch beleidsmedewerker 
Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers 
Duur: 3 avond van 2,5 uur. 
    
Cursus VVE 
Pedagogisch medewerker die op een VVE-groep kunnen worden ingezet moeten deze opleiding 
volgen. 
Wanneer: op aanvraag en noodzaak 
Begeleider: Externe specialist  
Voor wie: Alle (nieuwe) pedagogisch medewerkers zonder een certificaat (kennis) van een VVE 
methode. 
Duur: 6 bijeenkomsten en 2 bijeenkomsten op locatie. Daarbij komen de thuisstudie uren. 
  
Scholing Uk en Puk, opfris training 
Een opfriscursus voor de pedagogisch medewerkers die al met Uk&Puk werken voor nieuwe 
impulsen en delen van ervaringen. Ook zal er een toelichting op nieuwe ontwikkelingen besproken 
worden. 
Wanneer; 3e kwartaal 2022 
Begeleider; externe specialist 
Voor wie; pedagogisch medewerkers die al geruime tijd met Uk&Puk werken 
Duur; 1 dagdeel  
 
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.  
Voor wie: alle medewerkers die niet in het bezit zijn van 3F.  
Duur: afhankelijk van de behaalde certificaten. Afhankelijk van benodigde scholing. 
 
Babyscholing  
Elke pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen moet bijscholing volgen. Om de kwaliteit van 
het werken met baby’s te verbeteren. De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) schrijft dat 
vanaf 1 januari 2025 voor: twee jaar later dan de oorspronkelijke ingangsdatum. 
Sollicitanten die vanaf 2023 hun opleiding met succes afronden, hoeven zich niet meer apart te 
scholen. Het zit dan verweven in de opleiding. 
Wanneer; doorlopend 
Begeleider; externe specialist  
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Voor wie: pedagogisch medewerkers, werkend in het kinderdagverblijf 
Duur; 5 bijeenkomsten van 3 uur + werkopdrachten 
   
Introductie nieuwe pedagogisch medewerkers/ Kidskonnect, Youko, ouderapp 
Stichting Kindentra Ijsselrijk  vindt het belangrijk dat iedere medewerker op de hoogte is van het 
pedagogisch beleid en het gezondheid- en veiligheidsbeleid. Tevens kennismaking met kwaliteit en 
de systemen Konnect, Youko, ouderapp. 
Wanneer: Op een passend moment voordat de pedagogisch medewerker aan haar werk begint.   
Begeleider: manager CICK /pedagogisch beleidsmedewerker 
Voor wie: Alle nieuwe pedagogisch medewerkers.  
Duur: 2 uur 
  
Losse trainingen/studiedagen 
Iedere medewerker bieden wij zoveel mogelijk de kans zich persoonlijk verder te ontwikkelen.   
Dit is persoonsgebonden.  
Het management zal cursussen en trainingen volgen over het leidinggeven, wijzigingen omtrent de 
wetregelgeving, het waarborgen van VVE en het personeelsbeleid. 
Wanneer: Zodra de wet- en regelgeving veranderd 
Begeleider: Externe specialist.  
Voor wie: Management 
Duur: wisselend bijeenkomst/workshop/e learning  
Ook kan er vanuit de locatie een bepaalde scholingen gevolgd worden, dit is locatie gebonden. De 
pedagogisch medewerkers wordt ook aangeraden webinars te volgen. Hiervoor kan onder andere de 
e wizard ingeschakeld worden waaraan IJsselrijk zich verbonden heeft. 
Iedere collega volgt in ieder geval 2 uur van deze e learning ( bij 1 fte ) 
    
Evaluatie 
Evaluatie van het scholingsbeleid. Jaarlijks wordt in het kader van personeelsbeleid met de 
pedagogisch medewerkers een ontwikkelgesprek gevoerd. In dit gesprek komt aan de orde: 
Het welbevinden van de medewerker; 
De evaluatie van de gevolgde scholing; 
De effecten van de scholing in de praktijk  
Bij effecten wordt concreet gekeken en gesproken over: 

- Doelen van de activiteit; 
- Aansluiten bij de beginsituatie van het kind (inhoudelijk én pedagogisch) 
- Handelen van de beroepskracht (instructie, begeleiding, feedback, registratie). 

De ontwikkelvraag van de medewerker voor de komende periode. De ontwikkelvraag wordt naar het 
scholingsplan vertaald. 
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Locatie: CICK Johannes Bogerman 

Scholing/cursus  
(L = voor de hele locatie) 
(I = individueel) 

 Namen:  Ingepland;  
 

Wel/niet  
Behaald/afgerond? 

BHV  Manon Beens 
Marije Teune 
Saskia Kolk 
Tineke van Enk 
Geertje 
Stegeman 
Linda Bos 
Carla Stoter 
Ineke Pleijzier  
Ria van der 
Kolk 

Herhaling 
Voorjaar of  
najaar 2022  
 

 

Kinder ehbo   Manon Beens 
Marije Teune 
Saskia Kolk 
Tineke van Enk 
Geertje 
Stegeman 
Linda Bos 
Carla Stoter 
Ineke Pleijzier  
Ria van der 
Kolk 

16 maart   
Of najaar 2022 

 

Basiscursus VVE  (L)   1 maart, 
doorlopend 

 

opfris Uk en Puk (L)    
 

 

Taalniveau 3F (I) 
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Pedagogisch beleid (L)  Manon Beens 
Marije Teune 
Saskia Kolk 
Tineke van Enk 
Geertje 
Stegeman 
Linda Bos 
Carla Stoter 
Ineke Pleijzier  
Ria van der 
Kolk 

Eerste kwartaal 
Laatste kwartaal 

 

Protocollen (L)  Manon Beens 
Marije Teune 
Saskia Kolk 
Tineke van Enk 
Geertje 
Stegeman 
Linda Bos 
Carla Stoter 
Ineke Pleijzier  
Ria van der 
Kolk 

 Elk kwartaal 
inzoomen op een 
aantal protocollen 

 

Scholing (L) 
Konnect/ouderapp/  
Youko  

 Manon Beens 
Marije Teune 
Saskia Kolk 
Tineke van Enk 
Geertje 
Stegeman 
Linda Bos 
Carla Stoter 
Ineke Pleijzier  
Ria van der 
Kolk 

Konnect voorjaar 
2022 
Youko  voorjaar 
2022  

 

Babyscholing         

Losse training/ 
studiedagen/ e learning  

 Manon Beens 
Marije Teune 
Saskia Kolk 
Tineke van Enk 
Geertje 
Stegeman 
Linda Bos 
Carla Stoter 
Ineke Pleijzier  
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Ria van der 
Kolk 

  


