Pedagogische kwaliteit in de praktijk

BRANCHE-ERKENDE AANVULLENDE SCHOLING PEDAGOGISCH MEDEWERKER VOOR ZIJ-INSTROMERS

Wil jij of je sollicitant graag als pedagogisch medewerker in de kinderopvang
aan de slag en voldoet het diploma niet helemaal of niet meer? Dan is deze
versnelde erkende scholing de oplossing snel om als gekwalificeerd
pedagogisch medewerker aan de slag te gaan!
Sinds 2021 bieden wij de door het ministerie erkende aanvullende scholing
‘Pedagogische kwaliteit in de praktijk’ aan voor zij-instromers, waarmee je
kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker. De scholing met
online leeromgeving duurt 5 dagen. Na ontvangst van het certificaat ben je een
gekwalificeerd pedagogisch medewerker. Bij aanvang van de scholing in de
online leeromgeving kun je al aan de slag als pedagogisch medewerker in
opleiding!
INHOUD
Kinderopvang en de manier waarop ernaar gekeken wordt, veranderen in rap
tempo. De ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is
meer dan alleen opvang – het is een vak! Als pedagogisch medewerker houd je
je bezig met de ontwikkeling van het jonge kind.
In deze praktijkgerichte erkende scholing ‘pedagogiek 0-13 jaar’ leer jij volgens
het principe van ‘ervarend’ leren. Dat betekent dat je wat je tijdens de
bijeenkomsten leert, direct oefent en inzet in de praktijk. Je gaat gelijk met het
geleerde aan de slag (Praktijk In-Zicht), jezelf vragen stellen (Zelf In-Zicht) en
de pedagogische kwaliteit van jezelf zichtbaar, inzichtelijk en meetbaar maken
(Beeld In-Zicht). Je leert concreet te beschrijven hoe je inhoudelijk aan de vier
pedagogische basisdoelen en het pedagogisch werkvormen van de organisatie
werkt.
De opleiding is op basis van de leerdoelen van de cao Kinderopvang speciaal
ontwikkeld voor pedagogiek 0-13 jaar. De opleiding leidt tot een schriftelijk
bewijs van het behalen van de leerdoelen.
Het certificaat voldoet aan de eisen van de cao-partners
en staat op de lijst van goedgekeurde aanvullende scholing
pedagogisch medewerker en goedgekeurde scholing
pedagogisch beleidsmedewerker.

Zij-instromers die naast hun diploma
aanvullende scholing moeten volgen om
aan de slag te gaan in de kinderopvang.

Studiebelasting: 50 uur
5 x 7 uur scholing
Intervisie en de mogelijkheid voor
groepsdiscussies via de community in
KIKI Kennisinstituut online
15 uur online leeromgeving

Na de scholing heb je kennis van
pedagogiek 0-13 jaar en kun je de
pedagogische kwaliteit van de opvang
verbeteren. Ook beschik je over de kennis,
vaardigheden en handvatten om de
pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar
en observeerbaar te maken.

Portfolio met een voldoende
beoordeling
Eindpresentatie van verworven kennis
en vaardigheden
80% aanwezigheid

Inclusief:
Online leeromgeving
Erkend certificaat

Deze scholing geeft je als zij-instromer de mogelijkheid
om snel en met hoge kwaliteit volledig inzetbaar te zijn
als pedagogisch medewerker in de kinderopvang en BSO!

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

033-711 06 95
info@kiki-s.nl
www.kiki-s.nl

Leerdoelen Pedagogiek van 0 tot 13 jaar
Kennis van pedagogiek 0-13 jaar
Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de
kinderopvang
Kennis van de 4 pedagogisch basisdoelen dr. Marianne RiksenWalraven
Kennis van de pedagogische kaders kinderopvang 0-4 jaar en 413 jaar
Kennis van de 6 interactievaardigheden
Kennis van de Pedagogische Kwaliteitsboom voor het vertalen
van het pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van
de pedagogisch medewerker
Kennis en vaardigheden in observatietechnieken en het
registeren van de waarnemingen

OPBOUW SCHOLING
Module 1: Zelf In-Zicht
Historie pedagogiek
Pedagogiek in perspectief
Pedagogische stromingen
In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en
Praktijk In-Zicht

Module 2: Pedagogische basisdoelen
Emotionele veiligheid bieden
Persoonlijke competentie ontwikkelen
Sociale competentie ontwikkelen
De kans geven om waarden en normen eigen te
maken
In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en
Praktijk In-Zicht

Module 3: Interactievaardigheden zorgen voor
pedagogisch handelen in de praktijk
Basale interactievaardigheden
Educatieve interactievaardigheden
Effectief communiceren
Feedback
In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en
Praktijk In-Zicht

Module 4: De Pedagogische Kwaliteitsboom
Pedagogische vormen van inzet
Pedagogische Kwaliteitsboom
In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en
Praktijk In-Zicht

Module 5: Kinderen In-Zicht
Gericht observeren en reflecteren
Systeem opstellingen
Presentatie van de verworven kennis en vaardigheden
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