
Jouw eigen pedagogische academie?  
Wij helpen graag! 
NU mogelijk met MKB SLIM-subsidie!

De kinderopvang is veel meer dan alleen maar opvang. Het is een vak waarin de
ontwikkeling van kinderen centraal staat. De maatschappij ontwikkelt zo snel en hiermee
ook de sector kinderopvang. Om uw organisatie toekomstbestendig te houden is het
essentieel om continu (nieuwe) pedagogische kennis te delen. 

Iedere ondernemer in de kinderopvang begrijpt de noodzaak van leren en ontwikkelen,
helaas komt het echter vaak niet tot een structurele aanpak. Bijvoorbeeld doordat opleiding
en ontwikkeling extra kosten met zich meebrengt, omdat er tijdgebrek is of gewoonweg
omdat kinderopvangorganisaties niet weten waar ze moeten beginnen. De SLIM-regeling
moet hier verandering in brengen. Dit jaar kunnen kinderopvangorganisaties subsidie
aanvragen om een eigen (online) pedagogische academie kinderopvang (PAKO) in te
richten en te implementeren voor hun medewerkers, zodat leren, het ontwikkelen van
vaardigheden en werken naadloos in elkaar overgaan. 
 
KIKI Training & Coaching beschikt over de tools, expertise en pedagogisch experts die in
overleg uw eigen PAKO realiseren en implementeren in uw organisatie. Een extra
kwaliteitsimpuls, bijna volledig gesubsidieerd! En wij vragen deze subsidie gratis voor u
aan!

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang. 
Inzicht is de eerste stap naar verandering.

PAKO met SLIM-subsidiePAKO met SLIM-subsidie  

https://kiki-s.nl/offerte-slim-subsidie-aanvragen/


Jouw eigen pedagogische academie?  
Lees hier enkele voorbeelden:
Nieuwe medewerker kinderopvang: 
Jasper is een nieuwe BSO medewerker bij BSO Buitenspelen. Vandaag is hij op sollicitatiegesprek
geweest en heeft te horen gekregen dat hij volgende week mag beginnen. Nicole de pedagogisch coach
van de BSO stuurt Jasper die middag nog een mail met de inloggegevens van de online academie 'BSO
Buitenspelen'. Met Jasper spreekt ze af dat hij, voordat hij begint, de volgende modules volgt;
'Pedagogische beleid BSO', 'Werkplan BSO Buitenspelen' en de '5 stappen van de meldcode'. 

Jasper ziet er eerst wat tegenop, omdat hij niet zo'n lezer is. Tot zijn grote blijdschap komt hij erachter dat
het geen saaie tekst is. De modules zijn gevuld met voorbeeldfilmpjes van de locatie waar hij gaat werken
en het pedagogisch beleid, aangevuld met theorie vertelt door een enthousiast trainer. Jasper heeft binnen
enkele uren alles al afgerond en klikt vol enthousiasme nog even door naar de modules; 'Structuur bieden
op de BSO' en 'De kracht van Buitenspelen'. Nicole krijgt in haar mail de bewijzen van afronding van de
modules die Jasper heeft gehaald en stuurt hem een mail terug dat ze blij is met zijn aanpak en ze het leuk
vindt hem binnenkort te ontmoeten op de BSO! 

'Lastig' ouder gesprek: 
Bij Marieke op de groep is regelmatig onrust door een ouder die veel eist van de medewerkers. De
medewerkers worden er onzeker van en weten niet zo goed hoe hiermee om te gaan. Marieke heeft samen
met pedagogisch coach Jim volgende week het 10-minuten gesprek met deze ouder gepland. Marieke
weet dat zij als vertrouwd gezicht het woord voert tijdens het gesprek. Ze vindt dit nooit echt makkelijk en
nu zeker niet. Ze geeft dit aan bij Jim. Jim wijst haar op de module  'Zo communiceren wij met ouders'. In
deze module zijn een aantal voorbeelden opgenomen van gesprekken met ouders. Ook staan er tips die je
kunt gebruiken tijdens het gesprek. Marieke neemt als de kinderen slapen even tijd om deze module in
haar leeromgeving te openen. Ze bekijkt een aantal filmpjes en leest de tips door. Een aantal tips schrijft ze
op. Ze heeft gelijk nog een vraag aan Jim en stuurt hem een vraag via de module. Jim krijgt de vraag in zijn
mail en kan hem gelijk beantwoorden.  

'Pedagogische coaching' 
Stef is pedagogisch coach van twee locaties kinderdagopvang en twee BSO's. Ieder kwartaal zet hij in de
online academie van de organisatie een aantal modules klaar voor de pedagogisch medewerkers. Hij maakt
keuzes die passen bij de ontwikkelvraag van de medewerkers. De medewerkers krijgen de vraag de
modules te volgen. De modules bestaan uit theorie verteld door een ervaren trainster, filmpjes en praktijk
voorbeelden. De medewerkers gaan in deze periode aan de slag met de praktijkopdrachten die horen bij de
modules. Stef kan meelezen welke praktijkopdrachten ze hebben gedaan en hoe ze het hebben aangepakt.
Per pedagogisch medewerker kan hij de voortgang volgen. Hierdoor kan hij pedagogisch medewerkers
gericht motiveren en begeleiden. Wanneer de module is afgerond krijgen de medewerker en Jesse een
bewijs van afronding met het aantal uren pedagogische coaching erop vermeld. Dit bewijs en het portfolio
van de medewerkers met de praktijkopdrachten, worden in de online persoonlijke leeromgeving bewaard.
Eens per kwartaal worden in de pedagogische teammeeting de modules besproken en plaatst Stef de
uitkomsten in de online leeromgeving, zodat de medewerkers deze kunnen teruglezen. Wanneer de GGD
controle komt uitvoeren, kan Stef precies laten zien wat de medewerkers aan ontwikkeling hebben gevolgd
en afgerond. 

Verplichte 0-jarige scholing
Janneke werkt momenteel op de peutergroep. Zij heeft te horen gekregen dat ze na de zomer de groep
verandert in een verticale groep. Dit betekent dat zij de verplichte scholing 0-jarige moet gaan volgen. Haar
leidinggevende Lotte wijst haar op de module 'verplichte 0-jarige scholing', In deze module staat uitleg over
de scholing ondersteunt door een aantal voorbeeldfilmpjes. Janneke leest de informatie, kijkt op de website
om te zien wanneer de scholingen worden gegeven en meldt zich aan. Lotte ontvangt hiervan een
bevestiging in haar mail. 



SLIM-subsidieregeling  
Leren en ontwikkelen in het MKB

Aanschaf online leeromgeving
Opmaak online leeromgeving naar uw huisstijl
Inrichting online leeromgeving 
Ontwikkeling modules online leeromgeving.
Enkele voorbeelden;

Pedagogisch beleid van de organisatie 
Pedagogische vormen van inzet op de
groepen
Pedagogische werkplan in beeld
Pedagogische kwaliteit in beeld met de
kwaliteitsboom
De 5 stappen van de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld
Dreumes in beeld
Het belang van hechting
Ouderbetrokkenheid
In gesprek met ouders

Implementeren online leeromgeving d.m.v.
teambijeenkomsten
Borging online leeromgeving door
bedrijfslidmaatschap Gilde 

Wat kunnen we met subsidie voor jou
betekenen?

Tijdens dit gesubsidieerde traject werk je samen met de extern expert
aan de ontwikkeling en implementatie van je eigen pedagogische
academie kinderopvang. De extern expert ondersteunt je als
pedagogisch coach / beleidsmedewerker om zo de pedagogische
kwaliteit te versterken en jouw PAKO in te richten en te integreren in de
organisatie. 

Voorwaarden, MKB onderneming
Subsidiebedrag max: €25.000,00
Externe kosten + 15 % overhead kosten
voor financiering

80 % subsidie voor een klein bedrijf
Klein: minder dan 50 werknemers, een
netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen
euro of een balanstotaal kleiner of gelijk
aan 10 miljoen euro

60 % subsidie voor een middelgroot bedrijf
Middelgroot: minder dan 250 werknemers,
een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen
euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of
gelijk aan 43 miljoen euro

Looptijd, maximaal 12 maanden na toekenning

De voorwaarden voor subsidieverlening;

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en
ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken.
Dit betekent dat in de onderneming aandacht is
voor de ontwikkeling van het bedrijf en de
medewerkers.



Door gebruik te maken van de SLIM-subsidie voor het maken van een
eigen pedagogische academie, zal leren en ontwikkelen in de
organisatie de normaalste zaak van de wereld worden. Het gedurende
de loopbaan blijven ontwikkelen is nodig om medewerkers goed
inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk
leuk en uitdagend blijven vinden.

Een eigen online leeromgeving gericht op uw
visie van de organisatie
Externe deskundige ondersteuning
Eigen onlinemodules met filmpjes en
voorbeelden uit eigen organisatie
Kennisoverdracht
Tijdbesparing
Structurele kwaliteitsverbetering
Klaar voor de toekomst
Leven lang leren in de organisatie

Wat levert het op? Wat kunnen wij voor je betekenen?

In overleg met jou stellen we het plan voor de
subsidieaanvraag op, dienen deze aanvraag in en
bewaken het aanvraagproces. Wanneer jouw
subsidieaanvraag is goedgekeurd helpen we je bij
de administratie en maken wij in overleg het
voortgangsverslag en de einddeclaratie.

KIKI verzorgt de subsidieaanvraag kosteloos. De
subsidieaanvragen kunnen 2 keer per jaar worden
ingediend; in maart en september. Wij kunnen de
aanvraag voor je verzorgen. Wanneer de subsidie
niet wordt toegekend in de aanvraagperiode, dan
heb je geen kosten en wij dienen de aanvraag
desgewenst de volgende periode opnieuw gratis
voor je in.

 
Heb je interesse? Meld je hier aan om subsidie aan te vragen, voor een

vrijblijvende belafspraak of een virtuele informatiebijeenkomst!
 

Wacht niet op kansen. Maak kansen! 
Leren en ontwikkelen, de normaalste zaak van de wereld! 

https://kiki-s.nl/wp-content/uploads/2021/08/SLIM-PAKO.pdf


In de trainingen en scholingen van KIKI draait het niet alleen om de kinderen en om vakkennis. Ook de
ontwikkeling als professioneel opvoeder is een belangrijk aspect. Wij houden onze deelnemers regelmatig
een spiegel voor. Hoe zie jij jezelf? Ben je tevreden met wat je ziet? Wil je iets veranderen? Zo ja, hoe?
Niet alleen de kinderen plukken daar de vruchten van, ook jij als mens. Je bent goed zoals je bent en er is
altijd ruimte om te groeien. Niet vanuit het gevoel dat je incompleet bent, juist omdat je je talenten nog beter
wilt benutten. 

Door de medewerkers te laten groeien, zal de organisatie bloeien. Bij KIKI kijken we naar het hele plaatje
en hiermee inventariseren wij de ontwikkel- en opleidingsbehoeften binnen een organisatie. Onze
trainingen, scholingen en coaching zijn een combinatie van het lezen van de kinderen, effectief
communiceren en persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen de trainingen en coaching in-company en in ons
trainingsinstituut in Midden-Nederland. 
Ons motto? Je kunt pas kinderen begeleiden, opvoeden en iets leren als je de stenen op je eigen pad hebt
opgeraapt, zodat de kinderen er niet over hoeven te struikelen.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.kiki-s.nl/slim-subsidie/
Heb je vragen of wil je een voorstel op maat? 
Mail of bel ons! info@kiki-s.nl / 033-7110695  
 

Over KIKI Training & Coaching 
KIKI Training & Coaching is aangesloten bij de CRKBO en NTRO (btw-vrijstelling trainingen). De KIKI-trainers
zijn allen IKK-gecertificeerde pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers. De trainingsuren kunnen dan ook
worden meegenomen in het coachplan en het scholingsplan. Kijk voor uitgebreide informatie over onze
trainingen op www.kiki-s.nl. Heb je vragen of wil je een voorstel op maat? Mail of bel ons.

KIKI Trainings- en Kennisinstituut, Bunschoten-Spakenburg, 033-7110695    -    info@kiki-s.nl  -  www.kiki-s.nl
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