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“Zullen we…!”

Zullen we samen kijken
samen zien we meer
Zullen we samen luisteren
samen horen we meer
Zullen we samen nadenken
samen weten we meer
Zullen we samen zwijgen
we zeggen soms teveel
Zullen we het kind begeleiden
als het kind daarom vraagt
Zullen we elkaar bevragen
over het hoe en waarom
Zullen we ons laten verrassen
door alles wat we ervaren
Zullen we zijn als een kind
vol vertrouwen
ontdekkend
genietend
Zullen we…
Nee…!
We doen!
Haze M. (2012)
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Voorwoord

Beste lezer,
Voor u ligt het onderzoeksrapport voor het afstudeeronderzoek binnen de organisatie Stichting
Welzijn Winterswijk. In opdracht van Madelon Holweg hebben wij een knelpunt binnen de
organisatie geanalyseerd en er een onderzoeksopzet voor ontworpen.
Wij zijn Kelly Toebes en Sanne Koenders en studeren momenteel af voor de opleiding
Pedagogiek op de HAN te Nijmegen. Voor de beroepstaak ‘onderzoek & innovatie’ zijn we op
zoek gegaan naar een organisatie met een pedagogisch knelpunt bij ons in de buurt.
Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van het knelpunt dat de organisatie Stichting
Welzijn Winterswijk handvatten wil krijgen om de competenties van de pedagogisch
medewerkers binnen de kinderopvang te kunnen meten, te bewaken en te bevorderen en is
bedoeld voor de leidinggevenden van Stichting Welzijn Winterswijk.
Om tot een goed onderzoeksrapport te komen hebben wij ondersteuning gekregen van een
aantal mensen. Graag willen wij deze mensen bedanken voor hun enthousiasme, medewerking
en inzet. In het bijzonder willen wij bedanken: Madelon Holweg (opdrachtgever), Esther
Teunissen, Petra te Selle, Frank Weijkamp en Jacqueline Wieggers. Ook willen wij Tilly Botden
(projectbegeleider), Marion Agterberg (ondersteunend docent) en de studenten Aimy
Ikkersheim, Sanne Kreeftenberg en Jennifer Koppenhol bedanken voor de ondersteuning
tijdens het werken aan ons onderzoek.
Wij wensen u veel leesplezier!
Kelly Toebes & Sanne Koenders
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Samenvatting
Stichting Welzijn Winterswijk wil graag gaan werken aan de competentieontwikkeling van de
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang. De vraag kwam naar voren doordat er
landelijk steeds meer kwaliteitseisen worden gesteld waaraan de kinderopvang moet voldoen.
Leidinggevenden willen handvatten om de competenties van de pedagogisch medewerkers te
meten, te bewaken en te bevorderen. In overleg is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Wat hebben de leidinggevenden nodig om de competenties van iedere individuele
pedagogisch medewerker in beeld te krijgen, te kunnen bewaken en te kunnen bevorderen,
binnen de kinderopvang van SWW?
Het doel van het onderzoek betreft kennis en inzicht verschaffen, zodat de leidinggevenden de
competenties per individuele pedagogisch medewerker kunnen meten, bewaken en
bevorderen. Hierdoor kan SWW voldoen aan het landelijke competentieprofiel van de
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang. In de huidige situatie werd er enkel
tijdens het functioneringsgesprek kort stilgestaan bij de competenties van de pedagogisch
medewerkers. Middels een schriftelijke vragenlijst zijn 61 respondenten benaderd, waarvan 25
pedagogisch medewerkers en 4 leidinggevenden een reactie hebben gegeven. Ook is er een
interview afgenomen met de opdrachtgeefster en is er voor zowel de pedagogisch
medewerkers als voor de leidinggevenden een inbrengmiddag/avond geweest. Naast
praktijkonderzoek is ook gebruik gemaakt van literatuuronderzoek waarbij onderzoek is
gedaan naar geschikte methoden voor competentieontwikkeling en naar het welbevinden van
het kind (0-4jaar). Alle betrokkenen waren het erover eens dat competentieontwikkeling een
belangrijk aspect was om aan te gaan werken. De wens van de leidinggevenden was om
specifieker en concreter bezig te gaan met de competentieontwikkeling van de pedagogisch
medewerkers aan de hand van een geschikte methode. Pedagogisch medewerkers gaven aan
dat zij behoefte hebben aan meer feedback, aandacht en ondersteuning van de
leidinggevenden. Vanuit beide partijen ligt de prioriteit om te werken vanuit het welbevinden
van het kind. Er zijn meerdere methoden die werken aan competentieontwikkeling van
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang. Drie van deze methoden sluiten het
meest aan op de wensen en behoeften van de belanghebbenden. De methode
videointeractiebegeleiding is met name een geschikte methode voor Stichting Welzijn
Winterswijk om aan de slag te gaan met de competentieontwikkeling van de pedagogisch
medewerkers. Dit is een manier om aan competentieontwikkeling te werken, maar niet om
competenties vast te leggen en een beginmeting ervan te maken. Daarbij vullen deelaspecten
van de twee methoden: persoonlijk pedagogisch plan en Z’even Zien, de methode videointeractiebegeleiding aan. Al met al moet er één werkwijze gecreëerd worden, waarin de drie
bovenstaande methoden met elkaar worden verweven.
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Inleiding
In dit plan van aanpak wordt een knelpunt van de organisatie Stichting Welzijn Winterswijk
beschreven en geanalyseerd. Stichting Welzijn Winterswijk weet niet hoe zij als organisatie
inzicht kunnen krijgen in de competenties van iedere individuele pedagogisch medewerker,
binnen de kinderopvang. De organisatie wil binnen de kinderopvang graag een instrument
ontvangen om de competenties van iedere individuele pedagogisch medewerker te kunnen
meten, bewaken en stimuleren. De organisatie wil dat het instrument aansluit binnen de
wensen en behoeften van zowel de leidinggevenden, als de pedagogisch medewerkers in de
organisatie. De aanleiding voor het probleem is dat er maatschappelijke veranderingen
plaatsvinden waardoor er steeds meer kwaliteitseisen worden gesteld aan de kinderopvang en
zo ook aan de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers.
In de oriëntatiefase zal de visie, missie en doelgroep van de organisatie Stichting Welzijn
Winterswijk worden uitgelegd. In de probleemanalyse wordt het probleem van de organisatie
in beeld gebracht en geanalyseerd aan de hand van de 5xW+H formule (Migchelbrink, 2008,
p.68). In de onderzoeksopzet wordt de onderzoeksvraag, doelstelling en deelvragen
beschreven en wordt er vermeld hoe het onderzoek wordt opgebouwd, door middel van
databronnen en dataverzamelingstechnieken.
De resultaten van het onderzoek worden weergegeven en daarbij aansluitend wordt per
deelvraag een antwoord gegeven. Uiteindelijk wordt onder het kopje conclusies de hoofdvraag
beantwoord en worden de aanbevelingen voor de organisatie verwoord. In de bijlagen kunt u
de volledige uitwerkingen van ons onderzoek vinden.
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Oriëntatiefase
De organisatie
ӿ Soort organisatie
Stichting Welzijn Winterswijk (SWW) is een organisatie voor kinderopvang en welzijnswerk en
heeft als statutaire doelstelling: het ontwikkelen en verrichten van kinderopvang, ouderenwerk,
samenlevingsopbouw en sociaal cultureel werk in Winterswijk en omstreken (Info SWW, 2013).
ӿ Visie van de organisatie
De visie die SWW Kinderopvang wil uitdragen is: “Wij zorgen voor kwalitatief goede opvang,
bieden continuïteit en zijn flexibel in ons aanbod. Wij zien onszelf als partners in de opvoeding.
Bij SWW Kinderopvang werken gediplomeerde pedagogisch medewerkers die de kwaliteit van
hun pedagogisch handelen blijvend onder de aandacht houden. In kindvriendelijke accommodaties werken vaste teams aan de vier opvoedingsdoelen: emotionele veiligheid, het
ontwikkelen van persoonlijke competenties, het eigen maken van waarden en normen en het
ontwikkelen van sociale competenties. Met ons veelzijdige aanbod willen wij tegemoetkomen
aan de wensen van ouders/verzorgers” (Info SWW, 2013).
ӿ Missie van de organisatie
Ieder kind is uniek, heeft eigen wensen en mogelijkheden. Elk kind heeft recht op respect voor
dit eigene. De manier waarop een kind zich ontplooit en het tempo waarin dit gebeurt, zijn
mede afhankelijk van de mensen en de wereld om hem heen. Om zich te kunnen ontwikkelen
heeft een kind zowel veiligheid als uitdaging nodig. Een kind heeft behoefte aan veiligheid,
geborgenheid en het weten waar het aan toe is. Deze veiligheid zoekt het kind bij mensen om
hem heen: opvoeders, broertjes, zusjes en vriendjes. Het kind wil zich door deze personen
geaccepteerd voelen. Ook de directe omgeving (zijn bed, slaapkamer, huis, groepsruimte,
kindercentrum) is van belang voor het gevoel van veiligheid. Een kind kan zich pas ontplooien
als het zich veilig en geborgen voelt (Info SWW, 2013).
Een kind heeft een enorme drang om zijn omgeving te onderzoeken, te ervaren en te
ontdekken. Soms doet hij dit alleen, maar veel vaker samen met anderen: opvoeders, broertjes,
zusjes en vriendjes. Kinderen zijn van nature competente wezens, ontdekkingsreizigers die zelf
hun leerproces vormgeven. Hiertoe hebben ze ruimte nodig. Kinderen willen invloed
uitoefenen op hun omgeving en dingen voor elkaar krijgen. Als dit lukt, ontwikkelen ze
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld (Info SWW, 2013).
ӿ Doelgroep
De specialiteit van SWW is het bieden van goede en verantwoorde kinderopvang aan kinderen
in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, door gediplomeerd en gekwalificeerd personeel. Er is veel
gerichte aandacht voor de kinderen. De opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar vindt plaats
binnen het kinderdagverblijf en voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op de buitenschoolse opvang
(bso). Tevens is ook opvang mogelijk in de vorm van gastouderopvang (0 t/m 12 jaar). (Info
SWW, 2013).
Het afstudeeronderzoek zal zich richten op de kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0
t/m 4 jaar. Door het onderzoek te richten op een concrete doelgroep, zal het probleem worden
afgebakend, waardoor het onderzoek betrouwbaar en valide blijft.
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Probleemanalyse
Het probleem
ӿ Probleembeschrijving
Aanleiding: Voor de probleembeschrijving is er een gesprek geweest met onze opdrachtgeefster, Madelon Holweg. Zij is een van de leidinggevenden en is mede verantwoordelijk voor
de kwaliteit binnen de organisatie. Gedurende het gesprek komt naar voren dat de
leidinggevenden knelpunten binnen de organisatie zien liggen omtrent het zicht hebben op de
pedagogische kwaliteit van de medewerkers binnen de organisatie.
SWW wil gaan werken aan de competentieontwikkeling van de pedagogisch medewerkers
binnen de kinderopvang. Daarvoor moeten zij inzicht krijgen in de competenties die iedere
individuele pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang bezit. Leidinggevenden willen
de competenties van iedere individuele pedagogisch medewerker, door middel van een
product, in kaart kunnen gaan brengen. De organisatie wil graag een instrument dat de
competenties meet, bewaakt en bevordert. Aan de hand daarvan krijgen zowel leidinggevenden, als de pedagogisch medewerkers zelf een overzicht van de competenties die iedere
individuele pedagogisch medewerker bezit. SWW kan dan aan competentieontwikkeling
binnen de organisatie gaan werken en af gaan stemmen op het recente landelijk gestelde
competentieprofiel.
Begripsverheldering
ӿ Competenties
Competenties zijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om een beroep
goed uit te kunnen oefenen. Of men geschikt is voor een bepaald beroep, wordt niet alleen
bepaald door de opleiding en werkervaring. Ook de persoonlijkheid en talenten spelen een
belangrijke rol. Het toepassen van competenties kan de volgende voordelen hebben voor
medewerker en leidinggevende:
• Aan de missie en visie van de organisatie wordt op een concrete manier uitvoering gegeven.
• Er ontstaat eenheid in de organisatie door het gebruik van een gemeenschappelijke taal.
• De aanwezige of potentiële kwaliteiten van medewerkers worden gewaardeerd.
• De kwaliteiten van medewerkers worden op een meer objectieve manier beoordeeld.
• Verschillen tussen medewerkers worden erkend.
• Coaching, training en deskundigheidsbevordering kan gerichter worden ingezet.
• De effectiviteit van training en deskundigheidsbevordering kan beter gemeten worden.
• Medewerkers kunnen zich vanuit de eigen competenties profileren.
(Onderwijsarbeidsmarkt, 2013)
ӿ Functiebeschrijving pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van
het kind en levert in samenspraak met ouders/verzorgers een bijdrage aan de opvoeding van
het kind. Hij/zij creëert een uitnodigende en stimulerende omgeving, die fysiek en emotioneel
veilig is. De pedagogisch medewerker geeft sturing aan een positieve interactie in de groep en
zorgt voor sfeer, uitdaging en geborgenheid. Hij/zij stimuleert spelenderwijs de cognitieve,
motorische, sociale, creatieve, taal- en emotionele ontwikkeling van elk kind. Daarnaast
signaleert hij/zij bijzonderheden en heeft daarbij oog voor de doorlopende ontwikkelingslijn
van kinderen. Ook speelt de pedagogisch medewerker in op de diversiteit van kinderen en
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ouders/verzorgers en sluit aan bij de manier waarop kinderen actief leren. Kinderopvang
gebeurt volgens een dagindeling, de pedagogisch medewerker werkt altijd volgens het
pedagogisch kader van de organisatie (CAO Kinderopvang, 2011).
ӿ Landelijk competentieprofiel pedagogisch medewerker kinderopvang 0-4 jaar.
Sinds 2011 is er een competentieprofiel, die beschrijft welke competenties verwacht worden
van beroepskrachten in een bepaalde arbeidssector of functie. De competenties van de
pedagogisch medewerker kinderopvang 0-4 jaar bestaan uit kerntaken gericht op het contact
met kind en ouders/verzorgers, kerntaken die horen bij het beroep en kerntaken die te maken
hebben met het functioneren in een professionele organisatie. Alle kerntaken samen geven het
totaalbeeld van de functie. Per kerntaak is omschreven wat de onderliggende werkzaamheden
zijn en wat kenmerkend is voor een competente uitvoering van die werkzaamheden. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen de startbekwame en vakbekwame pedagogisch medewerkers. Kerntaken:
1. Zorg dragen voor emotioneel welbevinden en veiligheid van de kinderen
2. Zorg dragen voor lichamelijk welbevinden en veiligheid van de kinderen
3. Steunen en stimuleren van de ontwikkeling van competenties van kinderen
4. Steunen en stimuleren van spelen en leren van kinderen
5. Het gedrag van kinderen beïnvloeden
6. Een samenwerkingsrelatie met ouders realiseren
7. Samenwerking met collega’s en omgeving realiseren
8. Bewaken van en werken aan de kwaliteit van het eigen werk
9. Je vak eigen maken
(CAO Kinderopvang, 2011).
ӿ Wat is het probleem?
SWW wil gaan werken aan de competentieontwikkeling van de pedagogisch medewerkers,
binnen de kinderopvang. Echter wordt vanuit de leidinggevenden ervaren dat SWW niet
concreet weet welke competenties iedere individuele pedagogisch medewerker, binnen de
kinderopvang, bezit. De organisatie is op de hoogte van het landelijke competentieprofiel van
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang, maar heeft geen duidelijk beeld hoe de
competenties van iedere individuele pedagogisch medewerker zich binnen de organisatie
ontwikkelen. Een belangrijk punt is om een overzicht te krijgen, in de huidige competenties van
de pedagogisch medewerkers, zodat de organisatie de competenties kan meten. Daarnaast is
het voor SWW nog onduidelijk, hoe de organisatie de competenties kan bewaken en bevorderen. Er zijn al instrumenten ontwikkeld om de competenties van pedagogisch
medewerkers blijvend te ontwikkelen (Smartgroup, 2013). Echter weten de leidinggevenden
daarvan niet, welk instrument geschikt is voor en aansluit bij de behoeften van zowel de
leidinggevenden als de pedagogisch medewerkers, binnen de organisatie, om de competentieontwikkeling te gaan en blijven volgen.
ӿ Waarom is het een probleem?
Wetenschappers zijn het redelijk eens over wat belangrijk is voor een goede pedagogische
kwaliteit van de kinderopvang (NJI, 2013) De kwaliteit van de interacties tussen pedagogisch
medewerkers en kinderen is verreweg de belangrijkste factor. Daarnaast zijn de
groepssamenstelling en het opleidingsniveau van de pedagogische medewerkers bepalend
voor de kwaliteit. De kwaliteit van de kinderopvang valt of staat met de professionaliteit van de
pedagogisch medewerkers (NJI, 2013). In het kwaliteitsmodel van Marianne Riksen-Walraven
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zijn factoren weergegeven die direct of indirect van invloed zijn op het welbevinden en de
ontwikkeling van een kind in de kinderopvang. Bij de kwaliteit van de kinderopvang gaat het
vooral om de ervaringen die kinderen opdoen in de interactie met de materiële omgeving, de
pedagogisch medewerker en de andere kinderen. Voor een optimale kwaliteit van
kinderopvang is het van belang dat SWW zicht krijgt op de competenties van iedere individuele
pedagogisch medewerkers en deze kan bewaken en bevorderen (Riksen-Walraven, 2004).
ӿ Wanneer is het een probleem?
Wanneer er niks gedaan wordt aan dit knelpunt binnen SWW, zal dat de kwaliteit van de
organisatie beïnvloeden en daarmee tevens de kwaliteit van de zorg die de kinderen behoren
te krijgen, zoals hierboven is beschreven. Ook voldoet de organisatie dan niet meer aan de
landelijke kwaliteitseisen die de afgelopen tijd gesteld worden in het CAO kinderopvang (zie
ontstaan van het probleem).
ӿ Waar vinden de problemen plaats?
Stichting Welzijn Winterswijk ervaart dit probleem. Het is een organisatie voor kinderopvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar en welzijnswerk. De stichting is gelegen in de
plaats Winterswijk. Om het probleem af te bakenen, richt het onderzoek zich op de
pedagogisch medewerkers van de kinderopvang 0-4 jaar.
ӿ Wie zijn bij het probleem betrokken?
Binnen Stichting Welzijn Winterswijk zijn in totaal 133 mensen beroepsmatig werkzaam (zie
bijlage 1 organigram, p. 17). De kinderopvang 0-4 jaar kent in totaal twaalf groepen, waarvan
elke groep een team heeft bestaande uit vier pedagogisch medewerkers. De werkzaamheden
worden verricht vanuit meerdere locaties. De medewerkers zijn functioneel verantwoordelijk.
De dagelijkse verantwoordelijkheid berust bij de leidinggevenden, de directeurbestuurder en
de formele eindverantwoordelijkheid bij de Raad van toezicht (Jaarverslag SWW, 2011, p.8). Het
probleem zorgt ervoor dat met name de volgende betrokkenen een probleem ervaren:
 De opdrachtgever, vanuit de opdrachtgever is de vraag gekomen. Zij begeleidt ons
gedurende het afstudeeronderzoek en zal onze verslaglegging van feedback voorzien. De
opdrachtgever is eindverantwoordelijke voor deze opdracht. Zij vervult een functie binnen
het managementteam.
 De leidinggevenden binnen SWW, zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
in de kinderopvang 0-4 jaar. Hun rol bij het probleem is dat zij het functioneren van hun team
niet concreet inzichtelijk kunnen maken.
 De pedagogisch medewerkers, het probleem draait om de competenties en kwaliteit van de
pedagogisch medewerkers. De wensen en behoeften van deze betrokkenen zullen
meegenomen worden in het onderzoek. Zij spelen een grote rol bij het probleem aangezien
het om hun competenties en dus hun functioneren gaat.
 De kinderen en ouders, die naar de kinderopvang gaan. Wanneer er niks aan het probleem
gedaan wordt, kunnen de kinderen en de ouders last ervaren doordat de kwaliteit van de
opvang niet is zoals die moet zijn. Daarnaast vervullen enkele ouders de rol om advies te
geven in de oudercommissie.
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ӿ Hoe is het probleem ontstaan?
Leidinggevende: “Door maatschappelijke ontwikkelingen is er een steeds grotere behoefte aan
kwaliteit binnen de kinderopvang. Zowel landelijk als gemeentelijk komen er steeds meer
kwaliteitseisen, voor pedagogisch medewerkers. Deze kwaliteiten moeten tegenwoordig
allemaal meetbaar zijn.” De organisatie merkt dat door de jaren heen de functie van
kinderdagopvang is veranderd. Er is een aanpassing op sociaal-cultureel vlak, namelijk: een tijd
geleden was de term opvang nog wel gerechtvaardigd. Een enkele moeder bracht haar kind
naar de kinderopvang terwijl zij aan het werk ging. Er moest opgepast worden, zodat het kind
daarna weer heelhuids aan moeder kon worden teruggegeven. Daarna kon moeder bij
terugkomst haar taak als opvoeder weer zou kunnen hervatten. In de afgelopen jaren zijn er
echter meer kinderen in de setting tussen gezin en school gaan doorbrengen. Dit heeft ervoor
gezorgd dat er voor deze kinderen een substantieel nieuw leefmilieu is ontstaan. De tijd die
kinderen nu op de kinderopvang doorbrengen was oorspronkelijk ‘gezinstijd’. Het ligt voor de
hand dat de kinderopvang voor een deel de functie van het gezin overneemt. Hierdoor krijgt de
pedagogisch medewerker de rol van de vervangende ouder (Riksen-Walraven, 2000).
Als je kijkt in de grafiek hiernaast zie je dat 55%
van de arbeidsdeelname van paren met minderjarige kinderen in 2010 anderhalfverdieners zijn.
Dat wil zeggen dat de ene partner fulltime en de
andere parttime werkt. Ook kun je zien dat bij
ongeveer een kwart één partner fulltime werkt
en de ander niet (kostwinnersgezinnen). Deze
verhoudingen lagen twintig jaar geleden precies
omgekeerd: toen werd vooral gewerkt volgens
het kostwinners model. Dat model houdt in dat
Figuur 1.
de man het geld verdient en de vrouw zich over
het gezin ontfermt. Deze verschuiving heeft hoogst onwaarschijnlijk te maken met de groei van
het aantal kinderen die naar de kinderopvang gaan. Het brengt met zich mee dat de
kinderopvang voor een deel de functie van het gezin overneemt (Nederlands Jeugdinstituut,
2013). Ook de techniek komt steeds meer aan bod. Het ministerie van SZW geeft aan dat
kinderopvangorganisaties per 1 januari 2014 ouders moeten informeren via hun website wat
betreft de kwaliteit van hun organisatie (Ministerie van SZW, 2013).
De kinderdagopvang is geen plek meer waar kinderen slechts opgevangen worden en kunnen
spelen, maar er wordt verwacht dat de pedagogisch medewerkers zich bezig houden met de
ontwikkeling van het kind en deze stimuleert. De pedagogische medewerkers hebben nu meer
een ontwikkelingsgerichte functie, waarbij andere kwaliteitseisen en competenties horen
(Riksen-Walraven, 2000). Sinds 2011 zijn de competenties van een pedagogisch medewerker
binnen de kinderopvang 0-4 jaar vastgelegd in de CAO Kinderopvang, waaraan de organisatie
moet voldoen (CAO Kinderopvang, 2011). De GGD toetst de kwaliteit van de kinderopvang aan
de hand van de ‘wet kinderopvang’. Deze wet is onder andere bedoeld om een uniforme
financiering van de formele kinderopvang te regelen. Dit is bedoeld om de positie van ouders
tegenover de kinderopvang te verstevigen. Voor deze wet kregen de kinderopvanginstellingen
subsidie, maar nu krijgen ouders zelf het geld. Hiermee willen ze de kinderopvang stimuleren
(Rijksoverheid, 2005). Sinds 1 januari 2012 houdt de GGD strenger toezicht op de kwaliteit en
handhaving van de kinderopvang. De GGD controleert meer op mogelijke risicofactoren in een
kinderopvangorganisatie en gebruikt hiervoor zogenaamde risicoprofielen. Dit leidt tot een

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Kelly Toebes en Sanne Koenders

13

inspectie op maat voor iedere locatie. De controles richten zich hoofdzakelijk op de kwaliteit
van de dagelijkse praktijk en minder op de kwaliteit van de aanwezige documentatie. GGD
Nederland heeft hiervoor het model risicoprofiel kindercentra en model risicoprofiel
gastouderopvang ontwikkeld (Nederlands Jeugdinstituut, 2013). Per 1 januari 2014 moeten
kinderopvangorganisaties via hun website ouders informeren over de kwaliteit van hun
organisatie. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken
begin februari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Op de website moet informatie staan over
onder andere de pedagogische kwaliteit (Ministerie van SZW, 2013). Binnen de SWW is er een
oudercommissie. Deze commissie heeft een adviesrecht binnen de organisatie en kan gaan
inspelen op de competentieontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Mede door deze
controles is het voor de organisatie belangrijk om de individuele competenties van de
pedagogisch medewerkers inzichtelijk te maken. De organisatie is verantwoordelijk voor het
borgen, evalueren en bewaken van de pedagogische kwaliteit binnen de organisatie. Het is van
belang dat de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor het probleem en het probleem aan
gaat pakken. SWW staat voor kwalitatief goede opvang, bieden continuïteit en zijn flexibel in
hun aanbod. In de organisatie werken gediplomeerde pedagogisch medewerkers, die de
kwaliteit van hun pedagogisch handelen blijvend onder de aandacht houden (info SWW, 2013).
Om kwaliteit te kunnen bieden moet de organisatie kunnen definiëren wat kwaliteit is en wie
kwaliteit behoort te geven. Vanuit deze visie en missie is de organisatie gaan kijken naar de
kwaliteiten en competenties van de pedagogisch medewerkers. De organisatie liep toen tegen
het probleem aan dat zij geen zicht hebben op de ontwikkeling van de competenties van
iedere individuele pedagogisch medewerker. De organisatie heeft een intrinsieke motivatie om
aan het probleem te werken. Intrinsieke motivatie betekent dat de motivatie vanuit de persoon
zelf komt. Met behulp van desk- en fieldonderzoek worden deze verwachtingen onderzocht.
Naast motivatie speelt ook de tijdsdruk binnen de organisatie een grote rol. De pedagogisch
medewerkers werken in deeltijd, dus zijn niet elke dag aanwezig binnen de organisatie.
Hierdoor is het lastiger om hun taken en competenties goed en overzichtelijk in kaart te
brengen. Deze twee punten zijn belangrijk om rekening mee te houden tijdens het onderzoek.
Al met al zijn er belangrijke ontwikkelingen omtrent het probleem. De eerste ontwikkeling is de
professionalisering van de branche en de daarbij behorende aandacht voor kwaliteit en de
competentieontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Daarnaast is de groei van de
kinderopvangorganisaties met de daarbij horende noodzaak om anders te sturen op de
kwaliteit van de pedagogisch medewerkers een belangrijke ontwikkeling (Smartgroup, 2013).
Mede door de landelijke eisen die het afgelopen jaar gesteld worden en gaan worden aan de
organisatie is het probleem binnen de organisatie ontstaan. Wanneer de organisatie inzicht
heeft in de individuele competenties kunnen ze daarmee aan de slag. Op die manier kan de
organisatie zorgen voor groei in de competenties van de pedagogisch medewerkers en daardoor groei in de kwaliteit van de organisatie. Bureau kwaliteit kinderopvang: ‘Investeren in de
talenten van medewerkers is goed voor de kinderen, voor de organisatie en voor de
medewerkers zelf’ (StichtingBKK, 2012).
ӿ Huidige situatie
Er zijn nog geen eerdere specifieke stappen ondernomen rondom het probleem. De
competenties van de huidige pedagogisch medewerkers worden momenteel niet vastgelegd
en ook niet concreet gevolgd. De leidinggevenden maken nu gebruik van een zogenaamd
functioneringsgesprek, om een beeld te krijgen van de competenties van de pedagogisch
medewerkers. Voor het gesprek wordt een formulier ingevuld door de pedagogisch
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medewerker waarop een aantal globale vragen gesteld worden en vervolgens gaat de
pedagogisch medewerker samen met zijn/haar leidinggevende in gesprek. Onze
opdrachtgever geeft aan dat de inhoud van dit functioneringsgesprek zo algemeen is dat het
niet erg waardevol is en dat hiermee geen duidelijk inzicht in de competenties te verkrijgen is.
Wel is de organisatie zich ervan bewust dat er inzicht verkregen moet worden, om de kwaliteit
van de kinderopvang te waarborgen. Leidinggevende: “Een reden dat er nog niks aan het
probleem is gedaan, komt mede door de bezuinigingen, die plaatst moeten vinden binnen
SWW.” Binnen de organisatie zullen dit jaar acht medewerkers ontslagen moeten worden. Bij de
kinderopvang in Winterswijk werken op 35 banen ongeveer 53 mensen, waaronder veel
parttimers. Het afgelopen jaar zijn er ook al zes medewerkers vertrokken (Gelderlander, 2013).
Leidinggevenden vinden het belangrijk dat er inzicht komt in de competenties, maar komen in
tijdnood doordat er (door de leidinggevenden) veel geregeld moet worden in verband met de
bezuinigingen. Het is noodzakelijk dat er onderzoek gedaan wordt naar wat de beste manier is
voor de organisatie om inzicht te krijgen in de competenties van de individuele pedagogisch
medewerker. Belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met de landelijke kwaliteitseisen,
wat de mogelijkheden zijn om competenties inzichtelijk te maken en met de wensen en
behoeften van de organisatie. Uiteindelijk zal tussen die drie punten een koppeling moeten
worden gemaakt en vertaald moeten worden naar de organisatie.
Onderzoeksopzet
ӿ Onderzoeksvraag
Wat hebben de leidinggevenden nodig om de competenties van iedere individuele
pedagogisch medewerker in beeld te krijgen, te kunnen bewaken en te kunnen bevorderen,
binnen de kinderopvang van SWW?
ӿ Onderzoeksdoelstelling
Kennis en inzicht verschaffen, zodat de leidinggevenden de competenties per individuele
pedagogisch medewerker kunnen meten, bewaken en bevorderen. Hierdoor kan SWW
voldoen aan het landelijke competentieprofiel van de pedagogisch medewerkers binnen de
kinderopvang.
ӿ Deelvragen
1. Wat zijn de wensen en behoeften van de leidinggevenden om de competenties van
de pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang te kunnen meten, bewaken
en bevorderen?
2. Wat hebben de pedagogisch medewerkers nodig van de leidinggevenden, om aan
hun eigen competentieontwikkeling te gaan werken?
3. Wat hebben kinderen nodig gezien hun leeftijd omtrent de begeleiding van
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang?
4. Zien de leidinggevenden en de pedagogisch medewerkers op alle gestelde
competenties van de overheid prioriteiten liggen voor het verlenen van
kinderopvang?
5. Welke instrumenten zijn er al ontwikkeld om de competenties van de pedagogisch
medewerkers binnen de kinderopvang te meten, te bewaken en te bevorderen?
6. Welke bestaande instrumenten sluiten aan bij de wensen en behoeften van de
belanghebbenden omtrent het probleem?
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Welke verandering is nodig binnen SWW om de competenties per individuele
pedagogisch medewerker te kunnen meten, bewaken en bevorderen?
8. Welke veranderingen zijn mogelijk, rekening houdend met externe factoren?
7.

ӿ Beschikbaarheid
Het is belangrijk om rekening te houden met de beschikbaarheid van de mensen die betrokken
worden in het gehele traject. Binnen de leidinggevenden is er één contactpersoon. Hiermee is
vooral contact via de mail, maar ook gesprekken/interviews zijn mogelijk. De pedagogisch
medewerkers werken vooral parttime dus hiermee moet rekening gehouden worden in de
planning van het onderzoek. Dit moet goed op elkaar afgestemd zijn. Ouders zijn wel
beschikbaar, maar lastig te bereiken. Echter is er een oudercommissie, met een adviesrecht, die
benaderd kunnen worden. Er is weinig ruimte binnen de financiën. Dit is ook mede de reden
dat de organisatie onze hulp heeft ingeschakeld.
ӿ Databronnen
“Het verzamelen van gegevens is de kern van onderzoekswerk. Alvorens gegevens te gaan
verzamelen, moet men vaststellen waar men precies de benodigde informatie en gegevens
voor de deelvragen vandaan haalt en door middel van welke techniek je de gegevens gaat
verzamelen.” (Migchelbrink, 2008, p.87). Er zijn verschillende databronnen beschikbaar voor het
onderzoek. Individuele personen zijn in het onderzoek een belangrijke databron, waarmee
zowel met een informant, als een respondent gesprekken gevoerd zullen worden. Een
informant geeft kennis/gegevens over andere personen of zaken buiten hemzelf en de
respondent is een persoon waar wij, als onderzoekers, graag gegevens/informatie van willen
weten (Migchelbrink, 2008, p.87). Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van beschikbare
documenten. Er zal ook gekeken worden naar de mediaproducten internet, boeken, kranten en
tijdschriften. Via deze databronnen kan veel informatie verkregen worden over actuele situaties
en ontwikkelingen die betrekking hebben op het probleem. Er zijn verschillende documenten
die dienen als databron. Ook een belangrijke bron is de sociale werkelijkheid. Dit is de
alledaagse werkelijkheid van SWW waar veel informatie kan worden verkregen (Migchelbrink,
2008, p.88). Naast al deze databronnen zal er constant onderzoek gedaan worden in de
literatuur, om de resultaten uit andere bronnen te versterken. Dit zorg mede voor triangulatie,
wat ervoor zal zorgen dat het onderzoek betrouwbaarder is (Migchelbrink, 2008, p. 88). Om de
gegevens helder in beeld te brengen zal er gebruik gemaakt worden van verschillende
theoretische modellen.
Het verzamelen van gegevens
Individuele personen

De opdrachtgeefster; Madelon Holweg. Zij is één van de
leidinggevenden binnen de organisatie. Gedurende het onderzoek
zullen wij met haar overleg voeren over de voortgang van het
onderzoek, haar wensen/behoeften omtrent het probleem en voor
het verkrijgen van benodigde informatie. Er zal met haar een
interview worden gehouden, om antwoord te krijgen op de
deelvragen. Als laatste zorgt zij ervoor dat de informatie en onze
vragen door worden gekoppeld aan de belanghebbenden.
ӿ De leidinggevenden; door middel van een enquête willen wij
informatie verkrijgen bij de leidinggevenden, omtrent het
probleem.
ӿ De pedagogisch medewerkers; door middel van een enquête
ӿ
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willen wij informatie verkrijgen over wat de pedagogisch
medewerkers van de leidinggevenden nodig hebben, om aan hun
eigen competentieontwikkeling te kunnen werken.
ӿ De kinderen; door middel van observaties willen wij bekijken of de
kinderen binnen de kinderopvang, momenteel begeleid worden
naar de wensen/behoeften van het kind. Daarnaast willen wij
middels deze observaties kijken of het competentieprofiel aansluit
op de wensen/behoeften van het kind.
Documenten
ӿ CAO kinderopvang; hierin staat beschreven welke competenties
de pedagogisch medewerker op de kinderopvang behoort te
hebben.
ӿ Jaarverslag SWW 2011; hierin staat de visie en de missie
beschreven en andere benodigde informatie omtrent het probleem.
ӿ Verslag functioneringsgesprek; hierin staat de huidige aanpak
beschreven omtrent het probleem. Onderzoek hiervan zal uitwijzen
welke verandering er nodig is binnen SWW.
ӿ Documenten met bestaande instrumenten om de competenties
van de pedagogisch medewerker in de kinderopvang te meten,
bewaken en te bevorderen. Onderzoek zal uitwijzen welke
documenten er al bestaan.
Mediaproducten
ӿ Internet; deze media bevat informatie over situaties, processen,
fysieke objecten en bekende personen, omtrent ons probleem.
Voorbeelden zijn (website SWW, website NJI).
ӿ Kranten; deze media bevat recente informatie over situaties,
processen, fysieke objecten en bekende personen omtrent ons
probleem.
Sociale werkelijkheid
ӿ Observaties; door middel van observaties gaan we de alledaagse
werkelijkheid omtrent het probleem bekijken.
Literatuur
We raadplegen verscheidene literatuur, om concrete antwoorden te
krijgen op de opgestelde deelvragen en onderzoeksvraag.
Voornamelijk raadplegen we literatuur om de bestaande
instrumenten voor het meten, bewaken en bevorderen van de
competenties van de pedagogisch medewerkers in beeld te krijgen.
(Migchelbrink, 2008, p.87)
ӿ Dataverzamelingstechnieken
Om de gegevens te verzamelen uit de verschillende databronnen wordt gebruik gemaakt van
de onderzoeksinstrumenten: ondervragen, inhoudsanalyse en observatie (Migchelbrink, 2008,
p.49 ).
Keuze dataverzamelingstechniek
Ondervragen

Hiervoor is gekozen om kennis, houdingen, attitudes, motieven en
opvattingen te verkrijgen van zowel de leidinggevenden als de
pedagogisch medewerkers, omtrent het probleem. Het voordeel
van ondervraging is dat er diep ingegaan kan worden op de
redeneringen en motieven van de respondent. Op deze manier kan
er veel informatie verkregen worden over het probleem
(Migchelbrink, 2008, p. 91). Voor zowel de leidinggevenden, als de
pedagogisch medewerkers, hebben we gekozen voor een
schriftelijk gestructureerd interview. Het ondervragen gebeurt via
vragenlijsten. Daarbij hebben we gekozen voor gestructureerde
vragenlijsten, waarbij de vragen op papier zijn vastgelegd en
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Observeren

Inhoudsanalyse

zorgvuldig zijn gekozen. De vragenlijsten bevatten veel gesloten
vragen. Wij zullen een individueel, face-to-face, mondeling,
ongestructureerd interview gaan afnemen bij de opdrachtgeefster.
Het interview wordt afgenomen aan één individu, in lijfelijke
aanwezigheid van de respondent. De opdrachtgeefster kan
mondeling antwoorden op de gestelde vragen en de geïnterviewde
zal zelf veel aan het woord zijn door de open ondervraging.
Hiervoor is gekozen om het gedrag van de pedagogisch
medewerkers ten opzichte van de kinderen te onderzoeken.
Observatie biedt de mogelijkheid informatie te verzamelen over
gebeurtenissen die moeilijk in woorden te vatten zijn. ‘Observatie is
het zorgvuldig en aandachtig waarnemen van gedragingen waarin
onderzoekers zijn geïnteresseerd (Migchelbrink, 2008, p. 94). Wij
willen graag weten hoe de kinderen binnen de kinderopvang,
momenteel begeleid worden in hun ontwikkeling en welke
competenties daaraan gekoppeld kunnen worden. Wij hebben
gekozen voor een onverhulde systematische observatie. Vooraf
zullen wij bekend maken dat we komen observeren op de groepen.
Op wie en op welk gedrag wij precies gaan letten tijdens de
observatie zullen we zo min mogelijk vermelden, zodat de
pedagogische medewerkers zo min mogelijk andere gedragingen
gaan vertonen.
Inhoudsanalyse gebruiken we voor het verkrijgen van gegevens uit
documenten, uit media en uit de sociale werkelijkheid.

Hieronder is bovenstaande informatie per deelvraag in schema gezet:
Deelvraag

Databronnen

Dataverzamelingstechniek

Onderzoeksparadigma

1. Wat zijn de wensen en
behoeften van de
leidinggevenden om de
competenties van de
pedagogisch medewerkers,
binnen de kinderopvang, te
kunnen meten, bewaken en
bevorderen?

ӿ Personen 
Leidinggevenden:

Ondervragen
ӿ schriftelijk gestructureerd
interview (vragenlijst)
ӿ individueel, face-to-face,
mondelinge ongestructureerd
interview

Kwalitatief onderzoek
ervaringen en meningen
van leidinggevenden
Kwantitatief onderzoek
feiten en cijfers

Opdrachtgeefster:

ӿ Documenten

Inhoudsanalyse

ӿ Literatuur
2. Wat hebben de
pedagogisch medewerkers
nodig van de
leidinggevenden, om aan
hun eigen
competentieontwikkeling te
gaan werken?

ӿ Personen 
Pedagogisch
medewerkers:

Ondervragen

ӿ Documenten

Inhoudsanalyse

ӿ schriftelijk gestructureerd
interview (vragenlijst)

Kwalitatief onderzoek
ervaringen en meningen
van pedagogisch
medewerkers
Kwantitatief onderzoek
feiten en cijfers

ӿ Literatuur
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3. Wat hebben kinderen
nodig gezien hun leeftijd
omtrent de begeleiding van
pedagogisch medewerkers
binnen de kinderopvang?

ӿ Literatuur 

Inhoudanalyse

ӿ Personen

Observatie
ӿ onverhulde systematische
observatie

4. Zien de leidinggevenden
en de pedagogisch
medewerkers op alle
gestelde competenties van
de overheid prioriteiten
liggen voor het verlenen van
kinderopvang?

ӿ Personen 
Leidinggevenden/
pedagogisch
medewerkers:

Ondervragen
ӿ schriftelijk gestructureerd
interview (vragenlijst)

Opdrachtgeefster:

ӿ individueel, face-to-face,
mondelinge ongestructureerd
interview

ӿ Documenten

Inhoudsanalyse

ӿ Sociale
werkelijkheid

Kwantitatief onderzoek
feiten en cijfers
Actieonderzoek

Kwalitatief onderzoek
ervaringen en meningen
van leidinggevenden en
pedagogisch
medewerkers

ӿ Literatuur
5. Welke instrumenten zijn er
al ontwikkeld om de
competenties van de
pedagogisch medewerkers,
binnen de kinderopvang, te
meten, te bewaken en te
bevorderen?
6. Welke bestaande
instrumenten aan bij de
wensen en behoeften van de
belanghebbenden omtrent
het probleem?

ӿ Documenten

7. Welke verandering is
nodig binnen SWW om de
competenties per
individuele pedagogisch
medewerker te kunnen
meten, bewaken en
bevorderen?
8. Welke veranderingen zijn
mogelijk, rekening houdend
met externe factoren?

Inhoudsanalyse

Kwantitatief onderzoek
feiten

Kwantitatief onderzoek
feiten

ӿ Documenten 

Inhoudsanalyse
(Ondervragen
ӿ individueel, face-to-face,
mondelinge ongestructureerd
interview)
Inhoudsanalyse

ӿ Documenten

Inhoudsanalyse

Kwalitatief onderzoek

ӿ Literatuur

ӿ Documenten 
ӿ (Personen) 

Kwalitatief onderzoek

ӿ Literatuur
ӿ Personen 
Leidinggevenden:
Opdrachtgeefster:

Ondervragen
ӿ schriftelijk gestructureerd
interview (vragenlijst)
ӿ individueel, face-to-face,
mondelinge ongestructureerd
interview
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ӿ Kwaliteit en onderzoek
Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen wordt er rekening gehouden met de
validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Validiteit wil zeggen dat de verzamelde
gegevens, de resultaten, de onderzochte werkelijkheid weerspiegelen. Betrouwbaarheid gaat
om de nauwkeurigheid en zorgvuldigheid in de wijze van werken (Migchelbrink, 2008, p.28).
Dit wil dus zeggen dat er rekening gehouden moet worden met de omstandigheden van de
situatie waarin de gegevens verzameld worden. De situaties moeten zo natuurlijk mogelijk
blijven en aan de hand van de resultaten moet er gekeken worden of er gemeten is wat er
gemeten moest worden, oftewel is het goede gemeten? Om het onderzoek betrouwbaar te
houden moet er sprake zijn van de juiste methode van meten. Het onderzoek moet zo
nauwkeurig zijn dat de resultaten resistent zijn. Wanneer het een maand later onderzocht
wordt, moeten er dezelfde resultaten uitkomen. Om de validiteit en betrouwbaarheid van het
onderzoek nog meer te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van triangulatie, ook wel 360gradenonderzoek genoemd (Migchelbrink, 2008, p.88). Er worden verschillende onderzoeksmethoden toegepast om een zo goed mogelijk beeld te vormen van zowel de
gedragsinterventie als de resultaten ervan.
Een vermelding bij de onderzoeksopzet is dat het iteratief ontworpen is. Er zal tijdens het
onderzoek hoogstwaarschijnlijk nog bijgesteld worden in de keuzes die voorheen gemaakt zijn.
Er wordt namelijk voortdurend heen en weer gegaan tussen de verschillende ontwerpelementen om tot een logisch samenhangend goed ontwerp te komen en daarmee de kwaliteit
van het onderzoek te waarborgen (Migchelbrink, 2008, p.48).
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Resultaten en beantwoording deelvragen
Tijdens het onderzoek is er rekening gehouden met de beschikbaarheid van de betrokkenen.
Het contact verliep voornamelijk via één contactpersoon voor de leidinggevenden (de
opdrachtgeefster) waarmee meerdere gesprekken gevoerd zijn. De overige leidinggevenden
hebben hun mening kunnen weergeven middels een vragenlijst met zowel open als gesloten
vragen. Er was sprake van 100% response. De gesloten vragen van de vragenlijst zijn geturfd en
omgezet in grafieken. De open vragen zijn gecodeerd. De volledige uitwerking hiervan is terug
te vinden in de bijlage en de verschillende vragen zijn onderverdeeld per deelvraag en zijn daar
terug te zien.
De pedagogisch medewerkers werken zoals al eerder aangegeven parttime. Hiermee is
rekening gehouden tijdens het onderzoek door ervoor te kiezen om deze respondenten
schriftelijk te benaderen. Ook is er extra tijd ingepland voor het retourneren van de
vragenlijsten. Door deze extra ruimte voor de pedagogisch medewerkers was de response
uiteindelijk 44%. Ook hier zijn de gesloten vragen geturfd en omgezet in grafieken. De open
vragen zijn gecodeerd en een aantal vragen zijn weer gehercodeerd. Zo zijn vraag 6, 10 en 14
gehercodeerd, omdat hier open antwoorden werden gegeven die wel aan elkaar te koppelen
waren. Er is voor gekozen om deze openvragen te categoriseren en te hercoderen. Vraag 17
was een gesloten vraag maar hier waren meerdere antwoorden mogelijk. Hierbij zijn alle
mogelijke antwoorden gehercodeerd en vervolgens omgezet in een grafiek met procenten.
Om draagkracht te creëren bij de pedagogisch medewerkers, is één van de bronnen de sociale
werkelijkheid. Deze informatie is vooral bruikbaar geweest voor het algemene beeld van de
organisatie. Daarnaast is er constant gebruik gemaakt van literatuur. Dit om de resultaten
vanuit de vragenlijsten te versterken en te onderbouwen.
Middels de combinatie van verschillende onderzoeken is het onderzoek betrouwbaar en is er
sprake van triangulatie. Verder is er getracht om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te
maken door nauwkeurig en zorgvuldig om te gaan met het verwerken van de
onderzoeksresultaten. Bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens is er rekening gehouden
met toevallige factoren. Deze zijn zo veel mogelijk voorkomen. Bij het interview is dit gedaan
door in een stille, afgesloten ruimte te gaan zitten waarbij niemand kon storen. Bij de
vragenlijsten hebben we de belanghebbenden voldoende tijd gegeven zodat ze het op hun
eigen moment konden invullen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het voor de
onderzoekers niet inzichtelijk is welke toevallige factoren een rol hebben kunnen spelen tijdens
het invullen van de vragenlijsten.
De verzamelde gegevens weerspiegelen de onderzochte werkelijkheid voor een groot deel.
Echter is er geen sprake van 100% response bij de pedagogisch medewerkers dus het resultaat
spreekt niet voor de gehele groep pedagogisch medewerkers. Hiermee is rekening gehouden
tijdens het presenteren van de onderzoeksresultaten om het beeld realistisch te houden.
Hieronder worden per deelvraag de resultaten van het onderzoek weergegeven. Vervolgens is
er aan het einde van de verkregen resultaten een beantwoording per deelvraag te lezen.
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ӿ Deelvraag 1: Wat zijn de wensen en behoeften van de leidinggevenden om de competenties
van de pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang te kunnen meten, bewaken en
bevorderen?
Voor het beantwoorden van deelvraag 1 is er een schriftelijk gestructureerd interview
gehouden met de leidinggevenden van de kinderopvang. Deze vragenlijst bevatte zowel open
als gesloten vragen en was bedoeld om de mening van de leidinggevenden inzichtelijk te
krijgen. Daarnaast is er een individueel, face- tot- face, mondeling, ongestructureerd interview
gehouden met de opdrachtgeefster. Dit interview is bedoeld voor het verkrijgen van
ontbrekende en aanvullende informatie, aansluitend op de vragenlijsten van de
leidinggevenden. De opdrachtgeefster is één van de leidinggevenden. Er zijn vier
leidinggevenden verantwoordelijk voor de gang van zaken omtrent de kinderopvang. Zij
hebben alle vier een response gegeven op de vragenlijst. De resultaten van de vragenlijst zijn
geturfd en omgezet in grafieken. De resultaten, die betrekking hebben op bovenstaande
deelvraag, zullen hieronder worden weergegeven.
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Worden de kwaliteiten/
competenties van de huidige
pedagogisch medewerkers
vastgelegd? Zo ja, hoe?

2
1
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2

Deelaspecten tijdens
levensfasegesprek

Aantal teamleiders

Op de openvraag of kwaliteiten en competenties van de huidige pedagogisch medewerkers
worden vastgelegd, geven leidinggevenden aan dit niet specifiek genoeg te vinden en dat er
momenteel alleen deelaspecten van competentieontwikkeling worden besproken (figuur 2).

1

0
Nee
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Niet specifiek

Teamleiders

Antwoorden
Figuur 2.

Twee maal wordt aangegeven dat het vastleggen van de kwaliteiten en competenties niet
specifiek gebeurt, drie maal wordt aangegeven dat deelaspecten van de kwaliteiten en
competenties van de pedagogisch medewerkers, tijdens het functioneringsgesprek/
functioneringsgesprek worden besproken. Eén maal wordt aangegeven dat de
leidinggevenden acties afspreken met pedagogisch medewerkers, waar nodig is. Ook één maal
wordt aangegeven dat de kwaliteiten en competenties van de huidige pedagogisch
medewerkers niet worden vastgelegd.
Of de ontwikkelingen in de kwaliteiten en competenties van de huidige pedagogisch
medewerkers op dit moment gevolgd worden wordt drie maal de vraag beantwoord met nee.
De leidinggevenden vinden dat de huidige aanpak voor het volgen van de kwaliteiten en
competenties van de pedagogisch medewerkers te globaal is, niet specifiek en te weinig
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houvast geeft om te coachen. Eén maal wordt aangegeven dat de huidige aanpak momenteel
niet in de mate gedaan wordt, zoals de leidinggevenden dat zouden willen. Eén maal wordt
aangegeven dat de kwaliteiten en competenties van de pedagogisch medewerkers momenteel
wel gevolgd worden door groepsbezoeken (figuur 3).
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Figuur 3.

In figuur 4 is te zien dat de leidinggevenden van SWW aangeven graag concreter te willen gaan
werken aan de competentieontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Twee maal wordt
aangegeven het fijn te vinden eindelijk een middel te krijgen om te coachen. Ook twee maal
wordt vermeld dat leidinggevenden dan de mogelijkheid krijgen om gerichte ondersteuning
en scholing te bieden aan de pedagogisch medewerkers. Daarnaast wordt twee maal
aangegeven dat leidinggevenden het goed vinden dat de pedagogisch medewerkers zich
bewuster worden van hun kwaliteiten en hiermee aan de slag gaan.
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Aantal teamleiders
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Figuur 4.

Op de vraag of de leidinggevenden op de hoogte zijn van het gestelde competentieprofiel van
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang volgens het CAO Kinderopvang, wordt vier
maal antwoord gegeven met een ja. Van daaruit geven de leidinggevenden aan welke
competenties uit het competentieprofiel zij van belang vinden voor de pedagogisch
medewerkers.
Uit de vragenlijst komt voort dat 100% van de leidinggevenden de volgende competenties heel
belangrijk vinden; zorg dragen voor emotioneel welbevinden en veiligheid van de kinderen,
steunen en stimuleren van de ontwikkeling van competenties van kinderen, de samenleving
met collega’s en omgeving realiseren en je vak eigen maken. De competenties; steunen en
stimuleren van spelen en leren van kinderen, het gedrag van kinderen beïnvloeden en bewaken
van en werken aan de kwaliteiten van het eigen werk vinden 75% heel belangrijk en 25%
belangrijk (figuur 5).
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Als laatste vindt 75% de competenties; zorg dragen voor lichamelijk welbevinden en veiligheid
van de kinderen en een samenwerkingsrelatie met ouders aangaan heel belangrijk en 25%
vindt dit een beetje belangrijk.
Kind-met-kinderen zijn
Empathisch
Sensitief
Verantwoordelijkheidsgevoel
Communicatievaardigheden
Uitgaan van de ontwikkeling van kinderen

I
I
I
I
II
I

Welke vaardigheden vindt u buiten
deze competenties om nog meer
belangrijk?

Tabel 1.

Tijdens het interview wordt aangegeven dat het van belang is om prioriteiten te gaan stellen
ten aanleiding van de competenties. De opdrachtgeefster geeft aan dat binnen de organisatie
veel parttimers werken en dat er een gevaar is dat wanneer je overal tegelijk aan werkt, dat je
eigenlijk nergens aan werkt. De opdrachtgeefster geeft aan dat er een keuze gemaakt moet
worden aan welke competentie ze per jaar gaan werken of op individueel niveau of op
teamniveau. Op die manier is het voor zowel de pedagogisch medewerkers als de
leidinggevenden duidelijk aan welke competentie(s) worden gewerkt. Als de ene competentie
op niveau is, dan kan er aan de volgende competentie gewerkt worden. (bijlage 4 interview,
code: coaching {1/2})
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De opdrachtgeefster geeft aan dat de wens is om vanuit de kinderen in de organisatie te gaan
werken. Eerst kijken vanuit het kind, wat zij nodig hebben, daarna bekijken wat de pedagogisch
medewerkers moeten bieden. (Bijlage 4 interview, code: kinderen {3/4}).
Uit het onderstaande figuur komt naar voren dat de leidinggevenden een instrument of
methode nodig hebben om de competenties van de pedagogisch medewerkers in beeld te
brengen, te bewaken en te bevorderen. De wensen en de behoeften van de leidinggevenden
zijn een praktisch, eenvoudig en snel inzichtelijk instrument, die mogelijk gekoppeld kan gaan
worden aan het functioneringsgesprek en de videointeractiebegeleiding, waar momenteel al
mee wordt gewerkt.
Handzaam instrument om competenties in
kaart te brengen en te kunnen verbeteren.
Hoe kunnen we competenties meten en
hierop toezien.
Cyclus waarbij pm’er de verantwoordelijkheid
heeft om er mee te werken.
Leidinggevende een ondersteunende en
controlerende rol
Een basis; theorie verbonden aan praktijk
Integraal systeem
Beoordelingsinstrument
Koppeling aan videointeractiebegeleiding
Koppeling aan functioneringsgesprek
Onderbrengen in teamoverleg
Een methode waarin competenties
vastgelegd en gevolgd kunnen worden
Praktisch
Eenvoudig
Snel in te vullen
Snel inzichtelijk
Prioritering t.a.v. competenties
Evidence based instrument

I
Wat hebben jullie nodig om te gaan
werken aan de
competentieontwikkeling van de
pedagogisch medewerkers? En wat
zijn jullie wensen en behoeften met
betrekking tot het eindproduct?

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I

Tabel 2.
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Hoeveel tijd (per maand) zou u in de
competentieontwikkeling van de
pedagogisch medewerkers willen
steken?

1
0

0

0

0
Geen

90-120 min.

60-90 min.

30-60 min.

0-30 min.

Aantal teamleiders

De wens van 75 % van de leidinggevenden is om 90-120 minuten per maand te besteden aan
de competentie van de pedagogisch medewerkers. Deze tijd is gebaseerd op de begeleiding
van alle pedagogisch medewerkers binnen de organisatie. 25 % wil 30-60 minuten per maand
aan de competentieontwikkeling besteden (figuur 6).

Teamleiders

Minuten
Figuur 6.
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De opdrachtgeefster geeft aan dat hun wens is dat de pedagogisch medewerkers gedurende
het hele jaar aan de competentie(s) werken, maar de momenten om daarover in gesprek te
gaan met de leidinggevenden is best wel minimaal. De leidinggevenden willen een zo min
mogelijk investerende methode, omdat zij gemiddeld 14 pedagogisch medewerkers moeten
begeleiden. De wens van de leidinggevenden is dat er minimaal twee keer per jaar een gesprek
wordt gehouden met de pedagogisch medewerkers over de voortgang van de
competentieontwikkeling. De opdrachtgeefster geeft daarbij aan dat er mogelijk ook een
verandering in het huidige systeem kan plaatsvinden. Ze geeft aan dat er beter gebruik kan
worden gemaakt van het teamoverleg en ook van de nieuwsbrief. Punten op de agenda
zouden aangepast kunnen worden, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor het werken aan
competentieontwikkeling.
Op de vraag hoe de leidinggevenden aan de competentieontwikkeling van de pedagogisch
medewerkers willen werken worden zowel mondeling als digitaal met 28 % beantwoord. 13 %
wordt beantwoord met schriftelijk en de overige 13% met videointeractiebegeleiding.
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Figuur 7.

In de onderstaande tekst zijn twee stukjes wens/behoefte van de opdrachtgeefster uit het
interview te lezen. De opdrachtgeefster geeft aan dat er momenteel weinig wordt geïnvesteerd
in de competentieontwikkeling. Zij geeft aan dat het systeem mogelijk moet worden
veranderd. O: “Ja, dat is wel wenselijk. En nemen jullie ook de videointeractiebegeleiding, die
training die volgen we nu en daar moeten we ook he, want we hebben gezegd dat vinden we
helemaal geweldig en we zitten nu nog in training maar dat willen we wel implementeren dus ja dan
moet je daar wel wat mee doen.” (Bijlage 4 interview, code: videointeractiebegeleiding {1/5})
Vanuit de leidinggevenden wordt aangegeven dat het wenselijk is om de huidige
videointeractiebegeleiding binnen de organisatie te koppelen aan de te ontwerpen methode
om de competenties van de pedagogisch medewerkers te meten, te bewaken en te
bevorderen. O: “Ja. Maar het is wel een middel, en daar zitten we, worden we nu ook wel in getraind,
ja ik doe er sowieso lang over, maar in feit is het wel een hele snelle methode. Je hebt 5 minuten om
te filmen en het nabespreken duurt een kwartier en als het in een cyclus is dan gaat het sneller. Dan
hoef je het niet meer toe te lichten. […] Dus dat is denk ik twintig minuten, want je je kijkt eigenlijk
toch naar één aspect en je gaat niet tien doelen uit één filmpje naar voren halen.” […] O: ”Ja ik
geloof echt in videointeractie begeleiding. Je ziet zoveel. Ik ben niet meer zo van de gesprekken. Je
krijgt toch allerlei mechanismes, mensen gaan zich verdedigen, je komt vaak niet tot de kern.”
(Bijlage 4 interview, code: videointeractie begeleiding {2/5})
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De opdrachtgeefster geeft in het interview aan dat geen enkele methode voor honderd
procent toepasbaar is in de praktijk. Er wordt aangegeven dat elke situatie, elke organisatie en
elke leidinggevende anders is. (Interview bijlage 4, code: methode {1/2}). O: “Ja, en dan heb je zeg
maar toch de individuele coaching qua ontwikkeling, competentie ontwikkeling, en dan kun je daar
in het team mee experimenteren en oefenen en dan heb je zeg maar één keer per jaar een individueel
gesprek met je leidinggevende. Nou dan is het qua tijd en belasting voor alle partijen te doen. En dan
heb je toch een maximaal rendement want het moet wel gaan leven en dat kan alleen maar als je
het regelmatig laat langskomen.” Bijlage 4 interview, code: coaching {5/5}).`
ӿ Deelvraag 2: Wat hebben de pedagogisch medewerkers nodig van de leidinggevenden, om
aan hun eigen competentieontwikkeling te gaan werken?
Voor het beantwoorden van deelvraag 2 is er een schriftelijk gestructureerd interview
gehouden met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Deze vragenlijst bevatte
zowel open als gesloten vragen en was bedoeld om de mening van de pedagogisch
medewerkers inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is er ook sprake geweest van observatie om een
algemeen beeld te scheppen over de werkwijze en structuur van de organisatie. Bovendien
fungeerde deze observaties als middel om draagkracht te creëren bij de pedagogisch
medewerkers en als een soort reminder voor het invullen van de vragenlijst. Er is sprake van
44% response. Alle resultaten van deze ingevulde vragenlijsten zijn geturfd en omgezet in
grafieken. De resultaten, die betrekking hebben op bovenstaande deelvraag, zullen hieronder
worden weergegeven.
In de literatuur staat beschreven dat het gewenst is om in de organisatie te beschikken over
iemand die zich verantwoordelijk voelt over het proces wat betreft competentieontwikkeling.
Deze persoon stuurt vanuit die verantwoordelijkheid aan. Zo’n persoon wordt in de literatuur
‘competence manager’ genoemd maar deze rol kan door een leidinggevende uitgevoerd
worden. Een competence manager werkt met het management aan het vaststellen van
kerncompetenties en aan strategieën en beleid om die kerncompetenties tot ontwikkeling te
brengen. Daarbij wordt gezegd dat deze strategieën erg gericht zouden moeten zijn op het
maximale uit het in de organisatie aanwezige talent te halen. Daarvoor is het nodig om
condities te scheppen waarin het voor dit talent aantrekkelijk wordt om in de organisatie te
blijven, zich in te zetten voor de doelen van de organisatie en de benodigde competenties
daarvoor verder te ontwikkelen (Parra, Slotman, Tillema & Spannenburg, 2000, p. 59). Door
middel van een vragenlijst is er getracht duidelijk te krijgen of deze condities, volgens de
pedagogisch medewerkers, al aanwezig zijn binnen de organisatie. Zo geven 10 pedagogisch
medewerkers aan dat ze momenteel de ruimte voelen binnen de organisatie om zichzelf verder
te ontwikkelen als pedagogisch medewerker. 9 pedagogisch medewerkers geven aan dit niet te
kunnen en 5 mensen zeggen dat ze deze ruimte een beetje voelen (figuur 8).
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Een andere conditie is volgens de literatuur het belang om afspraken te maken tussen de
leidinggevende en de medewerker(s), individueel of groepsgewijs, waarin vastgelegd wordt
welk resultaat van leerprocessen verwacht wordt en welke faciliteiten daarvoor ter beschikking
staan (Parra et al., 2000, p. 60).
14 pedagogisch medewerkers geven aan dat ze op dit moment afspraken maken met de
teamleiders en dat ze de wijze waarop ze hun deskundigheid verder kunnen uitbouwen en
kunnen verbeteren, bespreken. 9 pedagogisch medewerkers geven aan dat ze dit momenteel
nog niet doen.
Daarnaast geven 15 pedagogisch medewerkers in de vragenlijst aan dat ze momenteel niet bij
hun teamleiders aangeven welke mogelijkheden ze zien ten aanzien van groei en ontwikkeling
binnen hun eigen functie als pedagogisch medewerker (figuur 9).
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Figuur 9.

Om competentieontwikkeling daadwerkelijk te laten ontstaan, dient voor iedere partij duidelijk
te zijn welke verwachtingen er wederzijds zijn ten aanzien van ontwikkeling en welke manier
van ondersteuning dit vraagt. Er dient min of meer continu aandacht besteedt te worden aan
het functioneren en de daarvoor noodzakelijke kwaliteiten. Leidinggevenden en medewerkers
dienen regelmatig met elkaar in dialoog te gaan om te bespreken welke verwachtingen er
bestaan, welke afspraken men op basis daarvan maakt, welke resultaten gerealiseerd zijn en op
welke manier deze tot stand zijn gebracht (Parra et al., 2000, p. 134). In de vragenlijst kwam
regelmatig terug dat dit al gebeurt door middel van functioneringsgesprekken. Deze
gedachtegang is begrijpelijk want ook in de literatuur komt terug dat er vaak wordt gezegd
‘Maar dat doen we toch al’. Echter gaat het hierbij vaak over incidenten en wordt het accent
vooral gelegd op de fouten of (een gebrek aan) resultaten. Het voeren van een
functioneringsgesprek is hierin onvoldoende. Het gaat om een continue dialoog en dat is meer
dan twee keer per jaar een gesprek van een uur en het invullen van een formulier (Parra et al.,
2000, p. 135). Tot slot is het van belang dat leidinggevenden geloven in het belang van continu
coachen en begeleiden van medewerkers (Parra et al., 2000, p. 135).
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Er is de pedagogisch medewerkers in de vragenlijst gevraagd wat ze nodig hebben van de
teamleiders om hun eigen competenties in kaart te kunnen brengen. 19 pedagogisch
medewerkers hebben een antwoord gegeven op deze vraag. Na de antwoorden op deze open
vraag te categoriseren kwam duidelijk naar voren dat de pedagogisch medewerkers behoefte
hebben aan feedback, tijd, aandacht en ondersteuning (figuur 10).
Beoordeling opgevat als feedback-informatie biedt een voedingsbodem. Dit werkt als
stimulans voor verder leren en ontwikkeling (Parra, Slotman, Tillema & Spannenburg, 2000, p.
101). Daarnaast vraagt competentieontwikkeling een open en veilig klimaat, waarin er gepraat
kan worden over zowel de sterke en zwakke punten van een medewerker. Maar kijken naar
competenties en aanspreken op gedrag kan als bedreigend ervaren worden door
medewerkers. Er moet dus te allen tijde voorkomen worden dat zij competentieontwikkeling
als afrekening gaan zien. Dit staat de ontwikkeling in de weg (Parra, Slotman, Tillema &
Spannenburg, 2000, p.117).
ӿ Deelvraag 3: Wat hebben kinderen nodig gezien hun leeftijd omtrent de begeleiding van
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang?
Voor het beantwoorden van deelvraag 3 is gebruik gemaakt van verschillende literaire en
pedagogische bronnen. Hieronder is een theoretisch kader weergegeven, waarin de belangrijke
aspecten worden vermeld voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Het kind centraal
Een voorwaarde dat kinderen zich optimaal ontwikkelen, is een respectvolle, warme
benadering door de hen omringende volwassenen. Het vraagt van pedagogisch medewerkers
dat zij zich bewust zijn van hun attitude, hun taalgebruik en hun handelen om aan de
ontwikkeling van het kind een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Voldoende kennis is
vereist voor hun verantwoordelijke taak: het mede opvoeden van kinderen. Hierbij moeten zij
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zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van kinderen en, gezien hun voorbeeldfunctie,
laten zij wenselijk gedrag zien.
De eerste drie levensjaren zijn te beschouwen als de belangrijkste periode in een mensenleven.
De hersenen groeien in deze periode volop. Ervaringen van een kind in deze jaren vormen de
basis voor de verdere ontwikkeling. Het is relevant dat het in deze periode zo veel mogelijk
positieve ervaringen opdoet. Mede vanuit dit gegeven is het wenselijk dat kinderen met
respect worden bejegend, gezien het positieve gedrag dat eruit voortvloeit, die hun
ontwikkeling ten goede komen. Alleen als een kind met respect en warmte wordt benaderd, er
rekening wordt gehouden met de behoeften en het zich gewaardeerd voelt, kan het zich vrij,
onbevangen en optimaal ontwikkelen. (Haze, 2012)
Respectvol aansluiten door pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang is op
verschillende gebieden mogelijk en wenselijk; respectvol aansluiten bij de ontwikkeling en
interesses van kinderen, respectvol aansluiten bij de gevoelens van kinderen, respectvol
aansluiten bij de situatie, respectvol aansluiten bij pedagogisch medewerkers en respectvol
aansluiten bij ouders.
Ontwikkelingsfasen
In de ontwikkelingspsychologie wordt gesproken van ‘ontwikkeling’ als kinderen door het
verwerven van een aantal nieuwe vaardigheden op een ander niveau gaan functioneren; er
worden ‘fasen’ in de ontwikkeling onderscheiden. Er zijn echter weinig kinderen die helemaal
volgens het boekje een duidelijk af te bakenen overgang maken van de ene ontwikkelingsfase
naar de andere. Toch kunnen globale beelden van het functioneren van kinderen in
verschillende fasen enig houvast geven.
Ontwikkelingsopgaven voor kinderen van 0-2 jaar
De belangrijkste ontwikkelingsopgave voor het kind in deze periode is het opbouwen van een
veilige gehechtheidsrelatie met een of meer volwassenen. De opvoeder wordt door de veilig
gehechte kinderen gezien als veilige basis van waaruit zij hun omgeving kunnen verkennen. In
de loop van het tweede jaar worden autonomie en individuatie steeds belangrijker. Het kind
gaat steeds meer initiatief nemen en kan onafhankelijk van de opvoeder succes en bevrediging
bereiken. In deze periode wordt de basis gelegd voor vertrouwen in anderen en voor
vertrouwen in de eigen competentie.
Ontwikkelingsopgaven voor kinderen van 2-4 jaar
In deze periode ontwikkelt zich het vermogen van het kind zich iets voor te stellen dat er niet
meer is, evenals het vermogen tot imitatie. Daarnaast komt de taalontwikkeling op gang. Er is
sprake van een duidelijke opbouw van kennisstructuren of representationele vaardigheden. In
de loop van het derde jaar beginnen leeftijdgenootjes een rol te spelen. De peuter moet in staat
zijn constructief met leeftijdgenootjes om te gaan en niet voortdurend in conflict met of in
afzondering van hen te zijn. Daarvoor is beheersing van de communicatieve vaardigheden
nodig. Ook ontwikkelt zich in deze periode het vermogen om zich aan te passen aan de eisen
die opvoeders en/of verzorgers stellen (socialisatie), eerst op grond van externe regulatie en
vervolgens door middel van zelfcontrole van het kind (zindelijkheid, impulscontrole, afblijven
van sommige dingen). Tot slot is ook de identificatie met de sekserol als jongen en meisje een
centraal thema in deze periode.
Opvoedingsopgaven bij kinderen van 0-2 jaar
In deze periode is het belangrijk om als opvoeder sensitief en responsief te reageren op de
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behoeften en signalen van het kind (emotionele ondersteuning). In het tweede jaar waarin
autonomie en individuatie een overheersend thema wordt, wordt het nog belangrijker dat de
opvoeder het kind daarnaast zoveel mogelijk de kans geeft om zelf dingen te ontdekken en zo
zijn eigen competentie te ervaren (respect voor autonomie). Echter is het ook nodig om de
situatie voor het kind te structureren en duidelijke grenzen te stellen. Tenslotte is het voor de
ontwikkeling van het kind belangrijk dat opvoeders veel communiceren met het kind. Normale
problemen die zich in deze periode voordoen waaraan de opvoeder het hoofd moet (kunnen)
bieden zijn problemen met slapen en eten, huilen, scheidingsangst, angst voor vreemden en
onbekende situaties.
Opvoedingsopgaven bij kinderen van 2-4 jaar
De eerder genoemde opvoedingsopgaven: emotionele steun bieden, autonomie erkennen,
structureren en grenzen stellen van belang blijven voor de opvoeder van belang. Gezien de
toenemende intellectuele en sociale behoeften wordt in deze periode ook een steeds groter
beroep gedaan op informatie en uitleg geven over wat hoort, moet en mag en over hoe de
dingen in elkaar zitten. De opvoeder moet soepel om kunnen gaan met ambiguïteit van het
kind, in het proces van internalisatie van de maatschappelijke eisen. Veel voorkomende
normale problemen in deze periode zijn angst voor vreemden en onbekende situaties,
koppigheid, driftbuien, ongehoorzaamheid, druk gedrag en niet zindelijk zijn (NJI, 2013).
Pedagogisch kader 0-4 jaar – competenties voor kinderen.
In 2006 heeft pedagoog Elly Singer, samen met het pedagogisch platform, een pedagogisch
kader ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar in de kinderopvang.
Pedagogisch kader Kindercentra 0-4 jaar biedt een beschrijving van wat onder verantwoorde
en goede kinderopvang wordt verstaan en wat kinderen moeten leren. Kinderopvang biedt
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en laten veel ruimte voor de verschillen in ontwikkeling.
In het Pedagogisch kader worden globale doelen en competentiegebieden voor baby’s,
dreumesen en peuters genoemd. Veel aandacht wordt besteed aan hoe pedagogisch
medewerkers jonge kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Het
Pedagogisch kader biedt een richtinggevend raamwerk en is opgezet als een soort beschrijving
waarmee instellingen en pedagogisch medewerkers hun eigen weg kunnen vinden (Singer &
Kleerekoper, 2009).
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar gaat over de bijdrage die de kinderopvang levert aan
de ontwikkeling van jonge kinderen. Hierdoor wordt voor alle betrokkenen duidelijk goede
kinderopvang inhoudt. Kinderopvang biedt kinderen een omgeving waar ze zich veilig en
vertrouwd voelen en samen met andere kinderen spelen en leren. In samenwerking met de
ouders worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling. Kinderopvang biedt iets extra’s naast
de gezinsopvoeding. Er is buiten en binnen ruimte voor rennen, fietsen, klimmen en rustig
ontspannen. Kinderen dagen elkaar uit en leren om rekening met elkaar te houden. Ze leren
alle vaardigheden die ze nodig hebben voor latere sociale relaties en voor een goede start op
de basisschool. Pedagogisch medewerkers kunnen een wereld van verschil maken (Singer &
Kleerekoper, 2009).
Het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang ziet het landelijk Pedagogisch kader als
middel tot kwaliteitsverbetering van de hele sector:
1. Het biedt een gemeenschappelijk kader dat pedagogisch medewerkers inspireert en
ondersteunt bij het in beeld brengen van hun pedagogische werk.
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2. Het vormt een basis voor pedagogische beleidsplannen voor de eigen instelling die worden
bespoken met de ouders.
3. Het maakt wetenschappelijke en praktijkkennis, die ontwikkeld is in diverse organisaties in
binnen en buitenland, toegankelijk voor de hele sector.
4. Het gebruik levert discussies in de sector op die kunnen leiden tot vernieuwingen in het
Pedagogisch kader.
5. Het dient als basis in de opleidingen voor pedagogisch medewerker en pedagogisch
stafmedewerker en voor overleg tussen opleidingen en werkveld.
6. Het Pedagogisch kader kan worden opgenomen in het beleidskader voor kwaliteitsbewaking
van de sector. Er kan bijvoorbeeld in de Wet Kinderopvang of in het Convenant Kwaliteit
Kinderopvang naar verwezen worden (Singer & Kleerekoper, 2009).
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar:
• inspireert en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk;
• vormt de basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra;
• maakt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk voor de hele sector;
• is uitgangspunt voor de kinderopvangopleidingen;
• laat zien wat opvoeden in kindercentra inhoudt voor ouders en geïnteresseerden (Singer &
Kleerekoper, 2009).
Het pedagogisch kader deelt de beschrijving van ‘goede kinderopvang’ aan de hand van drie
vragen:
Wat hebben kinderen nodig gezien hun leeftijd en karakter?
Een kind ontwikkelt zich optimaal als het op het juiste moment (leeftijd en ontwikkelingsfase)
de juiste speel- en leerkansen krijgt. Als de speelomgeving voldoende bescherming geeft,
kunnen kinderen zich echt overgeven aan spel. Kinderen hebben dus ontwikkelingskansen
nodig, in een veilige omgeving.
Veilige omgeving
Balledux & Hoex: “Een kind dat zich niet op zijn gemak voelt, durft niet te gaan ontdekken en
uitproberen. Ieder kind heeft behoefte aan een vertrouwde omgeving met vertrouwde
personen (emotioneel veilig). Die omgeving moet ook zonder gevaar of groot risico op pijn zijn
(fysiek veilig). Een bang kind kan niet spelen en leren. Een kind dat steeds op zijn hoede moet
zijn voor pijn, schrik of vreemde situaties heeft geen plezier. Voor alle kinderen is het belangrijk
dat er sprake is van welbevinden; kinderen moeten zich op hun gemak voelen op de
kinderopvang. Daardoor kunnen zij met plezier, aandacht en concentratie (met betrokkenheid)
spelen”(Balledux & Hoex, 2010).
Ontwikkelkansen
Ieder kind heeft eigen talenten, een eigen karakter en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Het is
belangrijk dat een pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang weet wat een kind kan
op een bepaalde leeftijd en welk spelmateriaal zij kunnen aanbieden (Hoex & Verweij-Kwok,
2012).
Pedagogische doelen: Wat willen we voor kinderen bereiken?
In de Wet kinderopvang worden vier pedagogische basisdoelen genoemd, die een
uitgangspunt vormen voor alle omgang met ieder kind:
1. Emotionele veilige omgeving.
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2. Kans om persoonlijke competenties te ontwikkelen.
3. Kans om sociale competenties te ontwikkelen.
4. Voorbeeld en uitleg over omgangsregels, over waarden en normen.
De persoonlijke competenties zijn verder uitgewerkt in:
› emotionele competenties
› cognitieve competenties
› communicatieve competenties
› motorisch- zintuiglijke competenties
› creatief- beeldende competenties
(Singer en Kleerenkoper, 2009).
Pedagogische middelen: Wat doen we in de kinderopvang?
Vijf vormen van pedagogische inzet: Wat kan een pedagogisch medewerker inzetten om aan de
vier basisdoelen te werken?
Wat kan zij doen om een opvangsituatie te creëren, die goed is voor kinderen, die leuk is en
uitdagend, die kinderen stimuleert en steunt? Er zijn vijf vormen van pedagogische inzet, die
een pedagogisch medewerker gebruikt in haar werk:
1. De interactie tussen pedagogische medewerker en het kind.
2. De binnen en buitenruimte
3. De groep
4. Het activiteitenaanbod
5. Het spelmateriaal
(Singer en Kleerenkoper, 2009).
ӿ Deelvraag 4: Zien de leidinggevenden en de pedagogisch medewerkers op alle gestelde
competenties van de overheid prioriteiten liggen voor het verlenen van kinderopvang?
Voor het beantwoorden van deelvraag 4 is er gebruik gemaakt van bestaande documenten en
literaire bronnen. Tevens zijn er een aantal vragen vanuit de vragenlijsten toepasbaar voor deze
deelvraag. De gebruikte gegevens zijn geturfd, maar ook gecodeerd en gekoppeld aan het
bestaande document van de CAO kinderopvang.
Competentieprofiel
Sinds 2011 is er een competentieprofiel, die beschrijft welke competenties verwacht worden
van beroepskrachten in een bepaalde arbeidssector of functie. De competenties van de
pedagogisch medewerker kinderopvang 0-4 jaar bestaan uit kerntaken gericht op het contact
met kind en ouders/verzorgers, kerntaken die horen bij het beroep en kerntaken die te maken
hebben met het functioneren in een professionele organisatie. Alle kerntaken samen geven het
totaalbeeld van de functie. Per kerntaak is omschreven wat de onderliggende werkzaamheden
zijn en wat kenmerkend is voor een competente uitvoering van die werkzaamheden.
Kerntaken:
1. Zorg dragen voor emotioneel welbevinden en veiligheid van de kinderen
2. Zorg dragen voor lichamelijk welbevinden en veiligheid van de kinderen
3. Steunen en stimuleren van de ontwikkeling van competenties van kinderen
4. Steunen en stimuleren van spelen en leren van kinderen
5. Het gedrag van kinderen beïnvloeden
6. Een samenwerkingsrelatie met ouders realiseren

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Kelly Toebes en Sanne Koenders

34

7. Samenwerking met collega’s en omgeving realiseren
8. Bewaken van en werken aan de kwaliteit van het eigen werk
9. Je vak eigen maken (CAO Kinderopvang, 2011).

Aantal pm'ers

Om antwoord te geven op deze vraag is het eerst van belang om te checken bij zowel de
leidinggevenden als ook de pedagogisch medewerkers of ze op de hoogte zijn van het
gestelde competentieprofiel zoals hierboven te lezen is. Alle leidinggevenden hebben in de
vragenlijst aangegeven dat ze op de hoogte zijn van het gestelde competentieprofiel.
Echter komt er in de uitwerking van de vragenlijst onder de pedagogisch medewerkers naar
voren dat er slechts 15 pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van het gestelde
competentieprofiel van pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang volgens het CAO
kinderopvang. Dat betekent dat 10 pedagogisch medewerkers hier niet van op de hoogte zijn
(figuur 11). Er is een discussieavond georganiseerd voor de pedagogisch medewerkers op de
organisatie, en daar is het competentieprofiel getoond en besproken. Nu is iedereen op de
hoogte van het competentieprofiel.
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Pedagogisch medewerkers

10
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Ben je op de hoogte van het gestelde
competentieprofiel van pedagogisch
medewerkers, binnen de kinderopvang,
volgens het CAO kinderopvang?
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Figuur 11.

De competenties vanuit het CAO kinderopvang zijn door middel van de vragenlijsten
voorgelegd aan zowel de leidinggevenden als ook de pedagogisch medewerkers. Hierin
hebben ze aangegeven of ze een competentie belangrijk vinden of niet. In figuur 5 zijn de
resultaten van de leidinggevenden terug te vinden. Hieronder staan de resultaten van de
pedagogisch medewerkers weergegeven.
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Buiten deze competenties om is er de vraag gesteld aan de pedagogisch medewerkers welke
vaardigheden de pedagogisch medewerkers nog meer belangrijk vinden. De vaardigheden die
genoemd zijn, zijn gecategoriseerd en zijn ook weer onder te verdelen binnen het gestelde
competentieprofiel zoals hieronder te zien is. In bijlage 5 is in een overzicht terug te vinden hoe
de vaardigheden hieronder gelabeld zijn aan de competenties in het uitgebreide overzicht van
het competentieprofiel CAO kinderopvang.
Inlevingsvermogen
Veilige omgeving bieden

11x
11x

Zorgzaam
Contacten onderhouden
Inzicht

11x
9x
7x

Sociale ontwikkeling stimuleren
Samenwerken
Flexibel
Rustig
Creatief
Structuur (duidelijkheid) bieden
Geduldig
Luisteren
Stimuleren van het ontwikkelen eigenheid
Taakbewaking
Positieve benadering
Aandacht
Feedback geven/ontvangen
Openstaan voor nieuwe inzichten
Normen en waarden

7x
6x
6x
6x
5x
5x
5x
4x
3x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

Competentie 1
Competentie 1 /
competentie 2
Competentie 1
Competentie 6
Competentie 3 /
competentie 9
Competentie 4
Competentie 7
Competentie 1
Competentie 1
Competentie 4
Competentie 5
Competentie 1
Competentie 1
Competentie 1
Competentie 7
Competentie 1
Competentie 2
Competentie 7
Competentie9
Competentie 9

Tabel 3.

ӿ Deelvraag 5: Welke instrumenten zijn er al ontwikkeld om de competenties van de
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang te meten, te bewaken en te bevorderen?
Uit het literatuuronderzoek zijn verschillende methoden naar voren gekomen om te werken
aan competentieontwikkeling van pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang Er is
contact geweest met de adviseur van het Nederlands Jeugdinstituut Su’en Verweij-Kwok, welke
mogelijke methoden binnen het Nederlands Jeugdinstituut bekend zijn. De onderstaande tien
methoden zijn in overleg het meest relevant bevonden door leidinggevenden op het gebied
van competentieontwikkeling. De volledige uitwerking van de tien methoden is te vinden in
bijlage 5.
Methode 1: Pedagogisch actief.
Inhoud: Deze werkwijze wordt gekenmerkt door concrete instructies voor pedagogisch
medewerkers op de werkvloer: "Wat doe je en hoe doen we dat bij onze opvangorganisatie?"
Voordeel: Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een
opvangorganisatie te verhogen.
Nadeel: Niet concreet gericht op een werkwijze vanuit het welbevinden van het kind. Geen
manier om de huidige competenties van de pedagogisch medewerkers te kunnen meten.
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Methode 2: Pedagogisch logboek 0-4 jaar.
Inhoud: Het Pedagogisch logboek helpt je om de ontwikkelingsmogelijkheden die de
kinderopvang kinderen biedt goed te benutten.
Voordeel: Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een
opvangorganisatie te verhogen.
Nadeel: Niet concreet gericht op een werkwijze vanuit het welbevinden van het kind. Geen
manier om de huidige competenties van de pedagogisch medewerkers te kunnen meten.
Methode 3: Pedagogisch kookboek of CAO Kindertafel
Inhoud: Dit zijn twee digitale instrumenten om de eigen competentieontwikkeling bij te
houden. Het zijn praktische methoden voor pedagogisch medewerkers om de ontwikkeling
van kinderen van 0 tot 6 jaar te stimuleren.
Voordeel: Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een
opvangorganisatie te verhogen en het is een snelle methode.
Nadeel: Kost geld, digitaal systeem staat nog in de kinderschoenen.
Methode 4: Zeven Zien.
Inhoud: Deze methodiek is gebaseerd op de zeven competenties zoals die het in het
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar zijn beschreven.
Voordeel: Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een
opvangorganisatie te verhogen, is gericht op het welbevinden van het kind, methode is al
aanwezig op de organisatie, er kan een koppeling gemaakt worden met de theorie.
Nadeel: Niet geheel alle aspecten vanuit de methode sluiten aan in de wensen en behoeften
van de belanghebbenden.
Methode 5: Persoonlijk pedagogisch plan.
Inhoud: Het persoonlijk pedagogisch plan is gebaseerd op het pedagogisch kader kindercentra
0-4 jaar. De vier pedagogische basisdoelen voor de kinderen zijn de kapstokhaken. De vijf
vormen van pedagogische inzet zijn verzamelbakken, waarin alles zit waarmee een
pedagogisch medewerker het werk doet.
Voordeel: Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een
opvangorganisatie te verhogen, is gericht op het welbevinden van het kind, methode is
kosteloos.
Nadeel: Niet geheel alle aspecten vanuit de methode sluiten aan in de wensen en behoeften
van de belanghebbenden.
Methode 6: Video interactiebegeleiding.
Inhoud: Het doel van VIB zelf is, de kwaliteit van de communicatie tussen pedagogisch
medewerkers en kinderen te verbeteren.
Voordeel: Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een
opvangorganisatie te verhogen, is gericht op het welbevinden van het kind, leidinggevenden
zijn al met een cursus VIB bezig.
Nadeel: Niet geheel alle aspecten vanuit de methode sluiten aan in de wensen en behoeften
van de belanghebbenden.
Methode 7: Persoonlijk ontwikkelingsplan.
Inhoud: Een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP's) helpt om te blijven leren in het kader van het
werk.
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Voordeel: Het biedt handvatten om aan competentieontwikkeling te werken in een organisatie.
Nadeel: Niet concreet gericht op een werkwijze vanuit het welbevinden van het kind. Geen
manier om de huidige competenties van de pedagogisch medewerkers te kunnen meten
Methode 8: Pedagogische cirkel.
Inhoud: De cirkel is een weergave van de pedagogische uitgangspunten uit de beleidsplannen
van de Kinderopvang. Zo kun je binnen de kinderopvang op een eenduidige manier werken
vanuit een gemeenschappelijke visie.
Voordeel: Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een
opvangorganisatie te verhogen.
Nadeel: Niet concreet gericht op de werkwijze vanuit het welbevinden van het kind. Geen
manier om de huidige competenties van de pedagogisch medewerkers te kunnen meten.
Methode 9: Reflectie methode.
Inhoud: Deze twee methoden zijn een hulpmiddel om je op je eigen handelen te kunnen
reflecteren en zo aspecten verbeteren.
Voordeel: Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een
opvangorganisatie te verhogen.
Nadeel: Niet concreet gericht op een werkwijze vanuit het welbevinden van het kind. Geen
manier om de huidige competenties van de pedagogisch medewerkers te kunnen meten
Methode 10: De talentendoos.
Inhoud: De Talentendoos is een instrument om de verbinding te maken tussen leren, coachen
en persoonlijke groei in een werkcontext.
Voordeel: Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een
opvangorganisatie te verhogen en om aan je eigen competentieontwikkeling te werken.
Nadeel: Niet concreet gericht op een werkwijze vanuit het welbevinden van het kind. Geen
manier om de huidige competenties van de pedagogisch medewerkers te kunnen meten
ӿ Deelvraag 6: Welke bestaande instrumenten sluiten aan bij de wensen en behoeften van de
belanghebbenden omtrent het probleem?
Voor het beantwoorden van deelvraag 6 kan worden teruggekeken naar deelvraag 5. Er is bij
het beantwoorden gebruik gemaakt van de gevonden literatuur bij deelvraag 5. Verder is de
gevonden literatuur gekoppeld aan de bevonden resultaten van de vragenlijsten van zowel de
leidinggevenden als ook de pedagogisch medewerkers. Hieronder zijn de resultaten te lezen.
Zoals naar voren kwam in de eerste deelvraag hebben de leidinggevenden diverse wensen en
behoeften. Hieronder worden ze nog even kort en puntsgewijs aangegeven.
◌ Competentieontwikkeling specifiek gaan volgen
◌ Middel om te coachen
◌ Pedagogisch medewerkers bewuster worden van eigen ontwikkeling
◌ Prioritering van competenties
◌ Werken vanuit de ontwikkeling van het kind
◌ Praktisch, eenvoudig en snel inzichtelijk instrument
◌ Beoordelingsinstrument
◌ Koppeling met functioneringsgesprek
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◌
◌
◌
◌
◌

Koppeling aan videointeractiebegeleiding
Onderbrengen in teamoverleg
Verandering binnen het huidige systeem
Aspecten van bestaande methoden verwerken in één geschikte methode voor de organisatie
Theorie en praktijk koppelen

Zoals naar voren kwam in de tweede deelvraag hebben de pedagogisch medewerkers ook een
aantal wensen en behoeften gericht op de leidinggevenden. Ook deze staan hieronder kort en
puntsgewijs aangegeven.
◌
◌
◌

Feedback
Ondersteuning
Aandacht

De pedagogisch medewerkers gaven verder in de vragenlijst aan dat ze 0-30 minuten per
maand willen besteden aan hun competentieontwikkeling. Ook konden ze in de vragenlijst
aangeven op welke manier ze hun eigen competentieontwikkeling het liefste inzichtelijk
maken. Ze konden uit meerdere opties kiezen. Door deze opties te turven en om te zetten in
procenten is gebleken dat de wens vanuit de pedagogisch medewerkers is om hun eigen
competentieontwikkeling vooral mondeling te bespreken. Op de tweede plek komt schriftelijk
en kort daarna volgt digitaal (figuur 13).
40%

31%

34%
26%

30%
Procent

Pedagogisch medewerkers

Hoe zou jij je eigen
competentieontwikkeling in kaart
willen brengen?

20%
10%

3%

6%

0%

Niet

Op een creatieve
manier

Digitaal

Mondeling

Schriftelijk

Antwoord

Figuur 13.

In deelvraag vijf worden tien methodes besproken. Hiervan zijn er drie namelijk:
videointeractiebegeleiding, persoonlijk pedagogisch plan en Z’evenZien, die het meest
aansluiten op bovenstaande wensen en behoeften. Hieronder worden deze drie methoden
nogmaals kort toegelicht. Ook wordt hierbij vermeld waarom deze drie methoden goed
aansluiten bij de wensen en behoeften van de belanghebbenden.
videointeractiebegeleiding richt zich op het inzichtelijk maken en verbeteren van de
communicatie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. Videointeractiebegeleiding heeft
een aantal subdoelstellingen die overeenkomen met de wensen en behoeften van de
belanghebbenden, namelijk:
◌ Contact- en ontwikkelingsinitiatieven van kinderen optimaal leren herkennen en
begrijpen.
◌ Geslaagde interactie herkennen en in staat zijn om de elementen en patronen hiervan
te analyseren.
◌ Ontwikkeling van kinderen herkennen via (analyse van) de beelden.
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◌
◌

Leren opbouwende feedbackgesprekken met pedagogisch medewerkers te voeren
gericht op het welbevinden van de kinderen.
Begeleiden en ondersteunen van het leerproces en de professionele ontwikkeling van
pedagogisch medewerkers, door in staat te zijn deze processen te herkennen, te
benoemen, te begeleiden en te stimuleren.

Bij het bespreken van de videointeractiebegeleiding opnames is het initiatief van het kind het
vertrekpunt en ijkpunt. In een artikel ‘Videocamera ondersteunt bewustwordingsproces’ geeft
een beleidsmedewerker bij een kinderopvang organisatie aan dat videointeractiebegeleiding
direct resultaat heeft. De pedagogisch medewerkers zien volgens dit artikel op welke signalen
van kinderen ze goed reageren en wat nog uitgebouwd kan worden. Het is goed voor het
welbevinden van de kinderen, maar ook pedagogisch medewerkers ervaren minder werkdruk
(NJI, 2013). Uit effectonderzoek naar videointeractiebegeleiding binnen de kinderopvang
organisaties van Fukkink (2005) komt naar voren dat getrainde pedagogisch medewerkers in
vergelijking met niet getrainde pedagogisch medewerkers meer stimulerend opvoedingsgedrag laten zien. Ook zijn ze sensitiever en verbaal meer stimulerend. Ook voelen de
pedagogisch medewerkers zich iets competenter en ervaren zij iets meer plezier in hun werk
(Fukkink, 2005). Het persoonlijk pedagogisch plan is gebaseerd op het pedagogisch kader
kinderopvang 0-4 jaar. Hierin worden basisdoelen (competenties) voor kinderen beschreven en
daarop aansluitend pedagogisch middelen die pedagogisch medewerkers kunnen inzetten in
de kinderopvang.
Z’evenZien is gericht op zowel de ontwikkeling van het kind als ook de ontwikkeling van
pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven. Het directe doel van Z’evenZien is het
ontwikkelen van de vaardigheden van pedagogisch medewerkers op het gebied van
ontwikkelingsstimulering. Het achterliggende doel is de kwaliteit in de kinderopvang te
verbeteren. Z’evenZien is een methodiek die een ontwikkelingscyclus voor pedagogisch
medewerkers biedt om vaardigheden op te bouwen waarmee zij de ontwikkeling van kinderen
stimuleren. Daarnaast wordt er in deze methodiek gebruik gemaakt van de leercirkel van Kolb,
om zo het lerend vermogen van de medewerkers en daarmee van de organisatie, verder te
ontwikkelen. Er worden binnen deze methode leerdoelen in overleg met leidinggevende,
opgesteld en daarnaast stellen zij samen vast hoe en door wie de verdere begeleiding wordt
uitgevoerd. Aan de hand van deze leerdoelen wordt er in overleg met hun begeleider een
eigen leerplan opgesteld voor de pedagogisch medewerker (NJI, 2013).
ӿ Deelvraag 7: Welke verandering is nodig binnen SWW om de competenties per individuele
pedagogisch medewerker te kunnen meten, bewaken en bevorderen?
Om tot een antwoord te komen op deelvraag 7 is er gebruik gemaakt van een schriftelijk
gestructureerd interview met de leidinggevenden en met de pedagogisch medewerkers
binnen de kinderopvang van SWW. Daarnaast is er een individueel, face- tot- face, mondeling,
ongestructureerd interview gehouden met de opdrachtgeefster. De resultaten zijn hieronder
weergegeven.
Op de vraag of de leidinggevenden afspraken maken met de pedagogisch medewerkers over
de wijze waarop zij hun deskundigheid verder uit kunnen bouwen en kunnen verbeteren wordt
vier maal antwoord gegeven met ja. Eén maal wordt aangegeven dit minimaal te doen. Niet
goed onderbouwd of doordacht (tabel 4).
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Ja:
Nee:

IIII

Weet niet:

Tabel 4.

Bespreekt en maakt u afspraken met uw
pedagogisch medewerkers over de wijze
waarop zij hun deskundigheid verder
kunnen uitbouwen en kunnen verbeteren?

Toelichting: teamleider 2 - minimaal, niet goed onderbouwd of doordacht.

Op de vraag of de leidinggevenden momenteel tijd en aandacht besteden om een duidelijk
beeld te vormen van de kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers wordt vier maal met nee
beantwoord. Ook geven de pedagogisch medewerkers aan dat zij zelf momenteel ook niet
allemaal tijd en aandacht besteden om een duidelijk beeld te vormen van hun eigen kwaliteiten
als pedagogisch medewerker. Vijftien maal wordt dit aangegeven (figuur 14). Drie maal wordt
aangegeven niet te weten of er momenteel tijd en aandacht besteed wordt aan
competentieontwikkeling.

Aantal pm'ers

Twee van de vier leidinggevenden zeggen bij de pedagogisch medewerkers aan te geven
welke mogelijkheden zij zien ten aanzien van groei en ontwikkeling. De overige twee geven aan
dit niet te doen.
20
10

15
3

Geef je momenteel aan, aan de teamleider/ster
welke mogelijkheden je ziet ten aanzien van
groei en ontwikkeling binnen jouw functie als
pedagogisch medewerkers?

3

0
Ja

Nee

Pedagogisch medewerkers

Weet
niet
Antwoord

Figuur 14.

Toelichting: “Komt ter sprake bij functioneringsgesprek”

Onder de pedagogische medewerkers wordt drie maal aangegeven dat zij momenteel, aan de
teamleiders aangeven welke mogelijkheden zijzelf zien ten aanzien van groei en ontwikkeling
binnen hun functie als pedagogisch medewerkers. Vijftien maal wordt aangegeven dit
momenteel niet te doen. Drie maal wordt de vraag beantwoord met nee.

Aantal pm'ers

Alle vier de leidinggevenden geven aan dat zij de wijze waarop de pedagogisch medewerkers
hun deskundigheid verder uit kunnen bouwen bespreekbaar maken. Echter vinden 9
pedagogisch medewerkers dat dit niet wordt gedaan. Om de kwaliteiten en competenties van
de pedagogisch medewerkers te kunnen gaan meten, bewaken en bevorderen, is het van
belang dat zowel de pedagogisch medewerkers als de leidinggevenden dit bespreekbaar
maken. Dit is dus een belangrijk aspect waarbinnen verandering plaats moet gaan vinden.
15

14
9

10

2

5
0
Ja

Nee

Pedagogisch
medewerkers

Bespreek en maak je afspraken met je
teamleider/ster over de wijze waarop je jouw
deskundigheid verder kunt uitbouwen en kunt
verbeteren?

Weet niet

Antwoord
Figuur 15.

14 pedagogisch medewerkers geven aan dat zij momenteel bespreekbaar maken op welke
wijze zij hun eigen deskundigheid verder uit kunnen bouwen (figuur 15). 9 pedagogisch
medewerkers geven aan dit momenteel nog niet te doen. Drie maal is aangegeven dat
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pedagogisch medewerkers dit een maal per jaar bespreekbaar maken tijdens hun
functioneringsgesprek. 2 pedagogisch medewerkers zeggen het niet te weten of zij dit
bespreekbaar maken met de leidinggevenden. Hieronder is te zien dat alle leidinggevenden op
de hoogte zijn van het gestelde competentieprofiel van pedagogisch medewerkers binnen de
kinderopvang.

Aantal pm'ers

Echter geven 10 pedagogisch medewerkers aan dat zij niet op de hoogte zijn van het gestelde
competentieprofiel. 10 pedagogisch medewerkers geven aan het wel te weten wat het
competentieprofiel in het CAO inhoudt (figuur 16).
20

Ben je op de hoogte van het gestelde
competentieprofiel van pedagogisch
medewerkers, binnen de kinderopvang,
volgens het CAO Kinderopvang?

15
10

10
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Pedagogisch medewerkers
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Figuur 16.

Aantal pm'ers

Uit de vragenlijst komt naar voren dat 9 pedagogisch medewerkers momenteel geen ruimte
voelen binnen de organisatie om zichzelf verder te ontwikkelen als pedagogisch medewerkers.
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Voel je momenteel, binnen de organisatie,
ruimte om jezelf verder te ontwikkelen als
pedagogisch medewerker?

Pedagogisch medewerkers

Antwoord
Figuur 17.

ӿ Deelvraag 8: Welke veranderingen zijn mogelijk rekening houdend met externe factoren?
Als laatste is er bij deelvraag 8 gebruik gemaakt van bestaande documenten. Ook hierbij is er
rekening gehouden met de bekende informatie vanuit de organisatie en vanuit de
vragenlijsten. Er is hieronder een korte weergave van de toepasbare informatie te lezen.
Minister Henk Kamp schrijft in de Kamerbrief Kwaliteitsagenda kinderopvang dat er in 2013 20
miljoen euro beschikbaar gesteld is voor de verbetering van pedagogisch kwaliteit van de
kinderopvang. In deze kwaliteitsagenda wordt beschreven hoe het kabinet de pedagogische
kwaliteit wil stimuleren. Dit is een vervolg op de subsidie voor het Bureau Kwaliteit
Kinderopvang, die in 2013 afloopt. In 2012 stonden versterking van taalbeheersing en
interactievaardigheden in de opleiding en implementatie van de ‘governancecode’ centraal. In
2013 en 2014 ligt de versterking van de taal- en interactievaardigheden van medewerkers, het
meten van kwaliteit en de communicatie daarover met de ouders centraal.
Su’en Verweij-Kwok, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut, zegt: “Het versterken van de
interactievaardigheden van medewerkers is belangrijk, net als het erkennen van de rol van de
manager daarbij in de begeleiding van de pedagogisch medewerkers (NJI,2012).
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Beantwoording deelvragen en discussie
ӿ Deelvraag 1:
Uit de antwoorden kan worden geconcludeerd dat de kwaliteiten en competenties van de
huidige pedagogisch medewerkers niet/nauwelijks wordt vastgelegd, binnen de kinderopvang
van SWW. Ook uit de overige antwoorden kan worden geconcludeerd dat de leidinggevenden
vinden dat de huidige aanpak, voor het volgen van de kwaliteiten en competenties van de
pedagogisch medewerkers te globaal is, niet specifiek en te weinig houvast geeft om te
coachen. Er kan worden geconcludeerd dat de wens van de leidinggevenden is, dat de aanpak
voor het volgen van kwaliteiten en competenties specifieker moet worden, zodat er draagvlak
wordt gecreëerd om de pedagogisch medewerkers te coachen. Geconcludeerd kan worden dat
het merendeel van de leidinggevenden in het geheel 1,5 uur tot 2 uur willen besteden aan de
competentie ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De resultaten bevestigen dat de
leidinggevenden concreter wil gaan werken aan de competentieontwikkeling van de
pedagogisch medewerkers. De leidinggevenden zoeken een middel waarmee ze kunnen
coachen en een instrument waarmee ze kunnen beoordelen. Daarbij willen ze werken vanuit de
ontwikkeling van het kind en van daaruit willen ze kijken welke begeleiding de pedagogisch
medewerkers moeten bieden. De pedagogisch medewerkers moeten zich bewuster worden
van hun eigen ontwikkeling. Door zo concreet en efficiënt mogelijk aan competentie
ontwikkeling te werken, is de wens van de leidinggevenden dat er een prioritering van de
competenties komt. Dit houdt in dat er gekeken wordt welke competentie relevant is voor elke
pedagogisch medewerker.
De leidinggevenden hebben een voorkeur voor een mondeling en/of digitale werkvorm, om te
werken aan de competentieontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De wens van de
leidinggevenden is dat er een koppeling wordt gemaakt met het functioneringsgesprek, met
de bij de organisatie bekende videointeractiebegeleiding en dat de competentieontwikkeling
van de pedagogisch medewerkers wordt ondergebracht in het teamoverleg. Op al deze
aspecten zijn veranderingen mogelijk in het huidige systeem. Daarnaast komt naar voren dat
bestaande methoden vaak niet geheel aansluiten bij de organisatie, de leidinggevenden en/of
de pedagogisch medewerkers. De wens vanuit de leidinggevenden is dan ook dat aspecten van
bestaande methoden worden verwerkt in één geschikte methode voor de organisatie. Daarbij
is er de behoefte van de leidinggevenden dat theorie gekoppeld gaat worden aan de praktijk.
ӿ Deelvraag 2:
Vanuit de vragenlijst en de literatuur zijn een aantal dingen naar voren gekomen die de
pedagogisch medewerkers nodig hebben van de leidinggevenden. Zo wordt er aangegeven
dat het goed is om iemand te hebben die zich verantwoordelijk voelt over het proces. Deze
persoon stuurt vanuit die verantwoordelijkheid aan. Daarnaast moeten er condities geschept
worden waarin het aantrekkelijk wordt om in de organisatie te blijven, zich in te zetten voor de
doelen van de organisatie en de benodigde competenties daarvoor verder te ontwikkelen. Er
wordt in de literatuur aangeven dat er afspraken tussen leidinggevende en de pedagogisch
medewerker gemaakt moeten worden, individueel of groepsgewijs, waarin vastgelegd wordt
welk resultaat van leerprocessen verwacht wordt en welke faciliteiten daarvoor ter beschikking
staan. Ook moeten de verwachtingen, van beide kanten, duidelijk zijn. Hierover dient de
leidinggevende regelmatig in dialoog te gaan met de pedagogisch medewerker. Verder geven
de pedagogisch medewerkers aan dat ze feedback, aandacht en ondersteuning nodig hebben
van hun leidinggevenden.
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ӿ Deelvraag 3:
De vraag wat kinderen nodig hebben gezien hun leeftijd omtrent de begeleiding van
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang kan beantwoord worden met de
ontwikkelingsopgaven van het kind in de leeftijd van 0-4 jaar en/of de opvoedingsopgaven
voor de ouders/verzorgers.
Ontwikkelingsopgave kind Opvoedingsopgave ouder
± 0-2 jaar Belangrijke opvoedmilieus: gezin en opvang
Fysiologische zelfregulatie,
Soepele verzorging, sensitieve
veilige hechting, exploratie, en responsieve interactie
autonomie en individuatie.
bieden, beschikbaarheid,
ruimte en steun geven

‘Normale’ problemen

Voedingsproblemen,
slaapproblemen,
scheidingsangst, angst voor
vreemden, donkerte en
geluiden
± 2-4 jaar Belangrijke opvoedmilieus: gezins, opvang en (voor)school
Representationele
Sensitiviteit voor cognitief
Angst voor vreemden,
vaardigheden, constructieve niveau, positieve en
donkerte, geluiden,
omgang met
bevestigende omgang,
koppigheid, driftbuiten,
leeftijdsgenoten,
omgaan met ambiguïteit,
agressie, ongehoorzaamheid,
internaliseren van eisen en
seksespecifieke benadering.
druk gedrag en niet zindelijk .
sekse-rol-identificatie.

Tabel 5.

Naast de ontwikkelingsopgaven zijn er ook pedagogische doelen en competenties voor
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgesteld in het pedagogisch kader. Het is van belang dat de
pedagogisch medewerkers de kinderen zoveel mogelijk de ruimte en begeleiding bieden, die
zij nodig hebben, bij het ontwikkelen van deze competenties. In het onderstaande schema is
weergegeven welke pedagogische doelen/competenties zijn opgesteld en welke middelen de
pedagogisch medewerkers daarvoor in kunnen zetten zodat de kinderen zich zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen.
Pedagogisch kader 0-4 jaar kindercentra
De theorie
De praktijk
Uitgangssituatie Doelen en
Pedagogische
competenties
middelen
Wat hebben
Wat willen we
Wat moeten we
kinderen nodig? bereiken?
daarvoor doen?
- Veiligheid en
Pedagogische
- Samenwerken in de
welbevinden
doelen en
groep.
- Ontwikkelen
competenties van - Basiscommunicatie
en leren van
kinderen:
- Steunen en
jonge kinderen Sociaal
stimuleren van
- Samenwerking Moreel
spelen en leren
met ouders
Persoonlijk
- Indeling en
> Emotioneel
inrichting van de
> Motorisch
buiten- en
> Cognitief
binnenruimtes.
> Communicatief
- Dagritme en
> Creatief
groepssamenstelling
- Observeren en
plannen

Verzorgleergebieden
Hoe moeten
we dat doen?
- Wennen,
begroeten en
afscheid
nemen
- Eten en
drinken
- Verschonen,
zindelijk
worden en
slapen
- Overgangsmomenten en
dagritme
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Speelgebieden
Hoe moeten
we dat doen?
- Bewegen en
zintuiglijk
ervaren
- Samen spelen
en samenleven
- Taal en
communicatie
- Natuur en
fysieke
omgeving
- Ordenen,
meten en
rekenen
- Geluid en
muziek, dans
en beweging
- beeldende
expressie

Tabel 6.
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ӿ Deelvraag 4:
Zowel de leidinggevenden als ook de pedagogisch medewerkers zien prioriteiten liggen op
bepaalde gestelde competenties. Zoals te zien was in het overzicht van de leidinggevenden
(figuur 5) vinden zij zorg dragen voor het emotioneel welbevinden en veiligheid van de
kinderen, steunen en stimuleren van de ontwikkeling van competenties van kinderen,
samenwerking met collega’s en omgeving realiseren en je vak eigen maken de belangrijkste
competenties. Deze competenties scoorden namelijk met 100%. Dit zijn de competenties
waaraan hun vooral willen werken.
Bij de pedagogisch medewerkers lag deze verdeling iets genuanceerder (figuur 12). Maar zij
vonden, net als de leidinggevenden, vooral de competentie zorg dragen voor emotioneel
welbevinden en veiligheid van de kinderen het meest belangrijk. Daarna vonden zij ook de
competentie zorg dragen voor lichamelijk welbevinden en veiligheid van de kinderen en de
competentie een samenwerkingsrelatie met ouders aangaan belangrijk. Ook bij het aangeven
van de vaardigheden (tabel 3) kwamen met name vaardigheden die behoren bij competentie 1,
oftewel zorg dragen voor emotioneel welbevinden en veiligheid van de kinderen. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat iedereen individuele prioriteiten stelt waar rekening mee dient
gehouden te worden tijdens de beginmeting. Maar één ding wat duidelijk naar voren komt is
dat iedereen het welbevinden van het kind, competentie 1, voorop stelt.
ӿ Deelvraag 5:
Door het raadplegen van verschillende literaire bronnen kan men tot een antwoord komen op
deelvraag 5. Men kan tot de conclusie komen dat er een groot aantal instrumenten zijn
ontwikkeld voor competentieontwikkeling. Echter zijn deze niet allemaal geschikt om de
competenties van de pedagogisch medewerkers, binnen te kinderopvang, te meten, te
bewaken en te bevorderen. De tien methoden/instrumenten die het meest geschikt bevonden
zijn, door de leidinggevenden op het gebied van competentieontwikkeling. Deze tien
methoden zijn in de bijlage volledig uitgewerkt. Hieronder zijn de namen van de methoden te
zien.
Methode 1: Pedagogisch actief.
Methode 2: Pedagogisch logboek 0-4 jaar.
Methode 3: Pedagogisch kookboek
Methode 4: Zeven Zien
Methode 5: Persoonlijk pedagogisch plan.
Methode 6: Video interactiebegeleiding.
Methode 7: Persoonlijk ontwikkelingsplan.
Methode 8: Pedagogische cirkel.
Methode 9: Reflectie methode.
Methode 10: De talentendoos.
ӿ Deelvraag 6
Één van de specifieke wensen vanuit de leidinggevenden was dat de methode gekoppeld
wordt aan videointeractiebegeleiding. Maar wanneer men de overige wensen en behoeften
van de leidinggevenden en de pedagogisch medewerkers in oog neemt en naast
videointeractiebegeleiding legt, zijn er nog meer overeenkomsten te vinden. Zo is één van de
wensen die in zowel de vragenlijst als in het interview duidelijk naar voren kwam dat er tijdens
de competentieontwikkeling gewerkt wordt vanuit de ontwikkeling van het kind. De
subdoelstellingen van videointeractiebegeleiding zijn met name gericht op de ontwikkeling
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van het kind. Er wordt middels deze methode vooral gewerkt aan het inzichtelijk maken en
verbeteren van de communicatie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. Daarnaast
worden de pedagogisch medewerkers zich bewuster van hun eigen ontwikkeling middels
feedback bij het bekijken van hun fragmenten. Tevens worden zij in dit traject begeleidt en
ondersteund, één van de wensen en behoeften van de pedagogisch medewerkers. Een andere
wens van de leidinggevenden is dat de methode ondergebracht kan worden in het
teamoverleg. Dit is met videointeractiebegeleiding mogelijk, want het bespreken van het
fragment kan plaatsvinden tijdens zo’n teamoverleg. Als laatste is videointeractiebegeleiding
een middel om te coachen, en deze coaching vindt mondeling plaats, één van de wensen
vanuit de pedagogisch medewerkers. Het persoonlijk pedagogisch plan sluit aan op de wensen
en behoeften van de belanghebbenden, omdat deze methode werkt vanuit de ontwikkeling
van het kind. Het persoonlijk pedagogisch plan kan gekoppeld worden aan het
functioneringsgesprek, waardoor het zorgt voor een verandering binnen het huidige systeem.
Tevens worden theorie en praktijk middels deze methode aan elkaar gekoppeld.
Z’evenZien sluit ook deels aan op de wensen en behoeften van de belanghebbenden. Want ook
deze methode is zowel op de ontwikkeling van het kind als op de ontwikkeling van de
pedagogisch medewerker gericht. En bij deze methode wordt gebruikt gemaakt van de
leercirkel van Kolb. Één van de wensen van de leidinggevenden was dat theorie en praktijk
gekoppeld worden en door het gebruik van de leercirkel gebeurt dit. Ook in deze methode
wordt er overlegd met de leidinggevende. De pedagogisch medewerker krijgt dus
ondersteuning en aandacht. Er worden persoonlijke leerdoelen opgesteld en daar wordt een
eigen leerplan aan gekoppeld voor de pedagogisch medewerker. Hierover worden afspraken
gemaakt. Er is dus sprake van specifiek volgen van competentieontwikkeling. Ook kun je
hierdoor zorgen voor prioritering van competenties, ook één van de wensen vanuit de
leidinggevenden. Daarnaast is Z’evenZien een methode waarmee je de ontwikkeling van de
pedagogisch medewerker kan beoordelen. Deze beoordeling kan plaatsvinden tijdens het
functioneringsgesprek. Ook dit sluit aan bij de wensen en behoeften van de leidinggevenden.
Wat Z’evenZien tot slot een aansluitende methode maakt is het achterliggende doel, namelijk
de kwaliteit van de kinderopvang verbeteren. Dit is ook het doel dat de organisatie voor ogen
heeft. Zij willen verandering binnen het huidige systeem om zo de kwaliteit van de organisatie
te waarborgen.
ӿ Deelvraag 7:
De voornamelijke verandering die binnen de organisatie moet plaatsvinden is dat er meer
aandacht moet worden besteed aan de competentieontwikkeling van de pedagogisch
medewerkers. Daarvoor is als eerste van belang dat de pedagogisch medewerkers op de
hoogte worden gesteld van het gestelde competentieprofiel in het CAO kinderopvang. Voor
zowel de pedagogisch medewerkers als de leidinggevenden moet er een verandering komen in
hun denkwijze en uitgangspunt van het belang van competentieontwikkeling. Er moet
uitgegaan worden van het welbevinden van het kind. Als de pedagogisch medewerkers op de
hoogte zijn van het gestelde competentieprofiel, moet er voor hen ruimte worden gecreëerd
om aan competentieontwikkeling te werken. Om aan competentieontwikkeling van de
pedagogisch medewerkers te kunnen werken moet er een wijziging komen in de huidige
werkwijze binnen de organisatie en moet er een geschikte methode komen om competenties
te kunnen meten, bewaken en te bevorderen. Ook is het van belang dat de leidinggevenden de
pedagogisch medewerkers meer gaan coachen en begeleiden. Momenten als het teamoverleg
en het uitdelen van de nieuwsbrieven aan de pedagogisch medewerkers kan door de
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leidinggevenden efficiënter worden ingedeeld, zodat er meer ruimte gecreëerd kan worden
voor het werken aan competentieontwikkeling van de pedagogisch medewerkers, binnen de
kinderopvang.
ӿ Deelvraag 8:
In de uitwerking van deze laatste deelvraag is de kamerbrief Kwaliteitsagenda kinderopvang
van minister Henk Kamp kort naar voren gekomen. Hierin komt de externe factor, financiën, aan
bod. In de aanbevelingen die in dit onderzoeksrapport naar voren zullen komen zal rekening
worden gehouden met de wijze waarop het kabinet de pedagogische kwaliteit wil stimuleren.
Zo zal in de aanbevelingen vooral naar voren komen hoe de organisatie de kwaliteit kan meten.
Hiermee worden de eventuele veranderingen mogelijk gemaakt ondanks de bezuinigingen, die
aan bod zijn gekomen in de analyse. Want zoals aangegeven in de kamerbrief Kwaliteitsagenda
is er 20 miljoen beschikbaar gesteld hiervoor, dus bestaat er een kans dat de organisatie een
subsidie aan kan vragen om de kwaliteit van de organisatie in kaart te brengen wanneer ze dit
nodig zouden hebben.
ӿ Discussieparagraaf:
Met de bovenstaande resultaten uit de deelvragen is de onderzoeksvraag te beantwoorden.
Gaandeweg kwamen wij erachter dat we de deelvragen deels aan moesten passen, om tot een
beter resultaat te kunnen komen. Zo leken de voormalige deelvraag vier en vijf op elkaar,
waardoor we hebben besloten om hier een goede allesomvattende vraag van te maken. Tijdens
het onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van 100 % response van de pedagogisch
medewerkers. We zijn hierover in gesprek gegaan met de leidinggevenden en zij gaven aan dat
zij het response 44 % hoog vonden, gezien de omstandigheden waarin de pedagogisch
medewerkers nu zitten (de ontslagen wegens bezuinigingen). In overleg hebben wij besloten
hierop toch verder te borduren. Daarnaast hebben wij in een later stadium besloten om de
pedagogisch medewerkers een extra mogelijkheid aan te bieden om alsnog hun mening met
betrekking tot ons onderzoek te kunnen geven, door middel van een inbrengavond en een
informatiepaper. Zoals verwacht was hier het response ook minimaal, maar wij wilden toch de
pedagogisch medewerkers de ruimte bieden om hun mening te uiten en het gevoel geven dat
er naar ze geluisterd wordt. Dit om draagvlak te creëren. Onlangs deze responsie hebben wij
toch de nodige informatie kunnen opdoen. Ons onderzoek bleef relevant en betrouwbaar,
omdat de onderzoeksvraag gericht is op de leidinggevenden. De informatie vanuit de
pedagogisch medewerkers had een ondersteunende functie. In de vragenlijst is gekozen voor
gesloten vragen om een eenduidig beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de
pedagogisch medewerkers en de leidinggevenden. Op die manier werd ons onderzoek meer
afgebakend en konden wij concrete wensen en behoeften uit de vragenlijst halen. Naast een
vragenlijst voor de leidinggevenden hebben wij besloten om een interview in te plannen met
de opdrachtgeefster. Dit interview heeft ons van veel informatie voorzien en op die manier
konden wij een duidelijk beeld scheppen. Middels het interview hebben wij onze bevindingen
kunnen toetsen aan de wensen en behoeften van de leidinggevenden, want de
opdrachtgeefster is regelmatig in contact geweest met de leidinggevenden omtrent het
onderzoek, zij koppelde dit naar ons terug. Ook is er sprake geweest van veel literatuur
onderzoek. Vanuit de gevonden literatuur hebben wij een goede koppeling kunnen maken
naar de praktijk.
Al met al hebben wij een fijne onderzoeksprocedure doorlopen en hebben wij voldoende
informatie verzameld om tot een allesomvattend antwoord te komen op de onderzoeksvraag.
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Conclusie
ӿ Onderzoeksvraag
Wat hebben de leidinggevenden nodig, om de competenties van iedere individuele
pedagogisch medewerker in beeld te krijgen, te kunnen bewaken en te kunnen bevorderen,
binnen de kinderopvang van SWW?
Leidinggevenden hebben een concrete en specifieke methode nodig om de competenties van
de pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang te meten, te bewaken en te
bevorderen. Zij hebben houvast nodig om de pedagogisch medewerkers te kunnen coachen.
Op die manier krijgen de pedagogisch medewerkers feedback, aandacht en ondersteuning van
de leidinggevenden. Dit zijn de drie belangrijkste dingen die de pedagogisch medewerkers
aangeven als het gaat om wat leidinggevenden moeten bieden aan hen. Ook hebben de
pedagogisch medewerkers iemand nodig die de verantwoordelijkheid neemt. Deze taak
moeten de leidinggevenden op zich gaan nemen. Zij moeten ervoor zorgen dat het
aantrekkelijk blijft voor pedagogisch medewerkers om zich in te zetten voor doelen van de
organisatie en de benodigde competenties daarvoor te ontwikkelen. Verder moeten er meer
momenten gecreëerd worden waarin de leidinggevenden met de pedagogisch medewerkers
afspraken kunnen maken. In deze afspraken moet worden vastgelegd wat er van eenieder
wordt verwacht. Tevens hebben de leidinggevenden ook behoefte aan een methode die het
mogelijk maakt om theorie te koppelen aan de praktijk.
De leidinggevenden geven aan dat ze een werkwijze willen die uitgaat van het welbevinden
van het kind. Ook de pedagogisch medewerkers stellen deze competentie voorop. Alle
belanghebbenden geven de competentie gericht op het welbevinden van het kind dus de
meeste prioriteit. Maar er is ook gebleken dat leidinggevenden een methode nodig hebben
waarin ruimte is om te werken aan individuele doelen gebaseerd op verschillende
competenties uit het CAO kinderopvang. Er moeten prioriteiten gesteld kunnen worden. Per
pedagogisch medewerker kan er dan gekeken worden welke competentie op dat moment
relevant is voor hem/haar. Dit om de competentieontwikkeling te optimaliseren.
Verder komt er naar voren dat de leidinggevenden graag een mondelinge en/of digitale
werkvorm willen. Deze mondelinge werkvorm willen ze graag onderbrengen in het
functioneringsgesprek en in het teamoverleg. Dit omdat de leidinggevenden een methode
nodig hebben die voor de belanghebbenden weinig extra tijd in beslag zal nemen. Door al
bestaande momenten te gebruiken voor de competentieontwikkeling zal er minder extra tijd
gecreëerd hoeven worden voor alle belanghebbenden.
Uit het onderzoek naar bestaande methoden is gebleken dat bepaalde deelaspecten uit
bestaande methoden goed toepasbaar zijn binnen de organisatie. Deze deelaspecten sluiten
zowel aan bij de wensen en behoeften van de leidinggevenden als ook de pedagogisch
medewerkers. Echter is er geen methode die volledig aansluit bij de wensen en behoeften van
de belanghebbenden. Zo willen de leidinggevenden graag een koppeling naar
videointeractiebegeleiding terugzien in de methode. Maar videointeractiebegeleiding is met
name een geschikte methode om aan de slag te gaan met de competentieontwikkeling van de
pedagogisch medewerkers. Echter is dit alleen een manier om aan competentieontwikkeling te
werken en niet om de competenties vast te leggen en een beginmeting te doen. Het
persoonlijk pedagogisch plan en Z’evenZien sluiten daar goed op aan. Deze methoden bieden
de mogelijkheid om een beginmeting te maken door middel van formulieren. Z’evenZien sluit
bovendien goed aan bij de wensen en behoeften van de leidinggevenden want het
achterliggende doel van deze methode is om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.
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Dit zijn ook de beweegredenen vanuit de organisatie geweest om met competentie
ontwikkeling aan de slag te gaan. Van daaruit kan er worden geconcludeerd dat er één
werkwijze moet komen, waarin de drie bovenstaande methoden worden verweven.
Aanbevelingen
Aan de hand van de analyses is er bekeken welke aanbevelingen voor de organisatie
noodzakelijk zijn om de competenties van de pedagogisch medewerkers binnen de
kinderopvang te meten, te bewaken en te bevorderen. Door desk- en fieldresearch en het
beantwoorden van de deelvragen zijn er aspecten naar voren gekomen, waar de
aanbevelingen op aan zullen sluiten.
ӿ Aanbeveling 1: Breng pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang op de hoogte van het
gestelde competentieprofiel uit het CAO kinderopvang.
Een groot deel van de pedagogisch medewerkers heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn
van het gestelde competentieprofiel uit het CAO kinderopvang. Om aan competentie
ontwikkeling te kunnen gaan werken, is het van belang dat pedagogisch medewerkers weten
wat er van hen verwacht wordt. Als zij op de hoogte zijn van de competenties kunnen zij
bepalen waaraan ze mogelijk kunnen gaan werken.
ӿ Aanbeveling 2: Er moet één werkwijze komen, met daarin verweven de methoden: videointeractie
begeleiding en deelaspecten van het persoonlijk pedagogisch plan en Z’even Zien.
De cursus videointeractiebegeleiding wordt momenteel al gevolgd door de leidinggevenden.
In de methode is geld, tijd en aandacht gestopt, des te meer reden om met deze methode aan
de slag te gaan. Tevens is dit een goede manier om optimaal aan competentieontwikkeling te
werken door de belanghebbenden. De methode voldoet aan de wensen en behoeften, die naar
voren gekomen zijn in het onderzoek.
Echter is de methode videointeractiebegeleiding niet volledig dekkend om de vraag van de
leidinggevenden te kunnen waarborgen. Daarom zouden wij willen aanbevelen om
deelaspecten van het persoonlijk pedagogisch plan en Z’even Zien in te zetten. Deze methoden
zijn geschikt om aan individuele leerdoelen te werken gekoppeld aan situaties in de praktijk.
Met de combinatie van deze drie methoden kunnen de leidinggevenden de competenties van
de pedagogisch medewerkers zowel meten, bewaken als bevorderen en is er voldoende
houvast voor de leidinggevenden om de pedagogisch medewerkers te kunnen coachen.
ӿ Aanbeveling 3: Neem een goed tijdsbestek om de drie methoden voor competentieontwikkeling
van de pedagogisch medewerkers in te voeren.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat zowel de leidinggevenden als de pedagogisch
medewerkers aangeven dat de pedagogisch medewerkers onder druk staan gezien de
ontslagen door de bezuinigingen. Daardoor is er veel sprake van hectiek op de werkvloer.
Daarom is het van belang om de pedagogisch medewerkers in kleine stappen in aanraking te
laten komen met competentieontwikkeling. Op die manier voorkom je onduidelijkheden en
mogelijke tegenwerking vanuit de pedagogisch medewerkers.
ӿ Aanbeveling 4: Besteedt de tijd efficiënt.
Aansluitend op aanbeveling 3 is het noodzakelijk goed te kijken naar de indeling van
momenten die je pakt om aan competentieontwikkeling te werken. Het beste kan er gekeken
worden naar bestaande momenten. Zo kunnen mogelijk bepaalde punten uit het teamoverleg
verplaatst worden naar de nieuwsbrief, kan er vaker digitaal contact plaatsvinden via de mail

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Kelly Toebes en Sanne Koenders

49

met de pedagogisch medewerkers, om elkaar zo op de hoogte te houden over belangrijke
ontwikkelingen. Doordat er ruimte gemaakt wordt in bestaande momenten, kan er efficiënter
om worden gegaan met de beschikbare tijd van de leidinggevenden, gezien het feit dat een
leidinggevende gemiddeld twintig pedagogisch medewerkers onder zich heeft. Ook wordt er
hiermee tegemoetgekomen aan de wens van de pedagogisch medewerkers om 0-30 minuten
per maand te willen werken aan competentieontwikkeling.
ӿ Aanbeveling 5: Digitale werkvorm tijdelijk uitstellen.
Voortbordurend op de werkdruk die pedagogisch medewerkers momenteel ervaren is het
verstandig om, zoals hierboven al beschreven staat, te werken met kleine stappen. Om ervoor
te zorgen dat er niet teveel gevraagd wordt van de pedagogisch medewerkers is het goed om
het werken met een digitale methode nog even uit te stellen. Er zou voor gekozen kunnen
worden om op dit moment een eigen digitale plek te ontwerpen, maar dit kost veel tijd en geld.
Bovendien zijn er momenteel ontwikkelingen binnen organisaties om een digitale werkvorm te
realiseren, maar dit staat nog in de kinderschoenen (zie deelvraag 5). Deze methode(n) worden
op dit moment nog volop getest. Wij adviseren daarom om met een digitale werkwijze te
wachten, want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden, als het al bestaat?
ӿ Aanbeveling 6: Mogelijke aanspraak op subsidie.
Mogelijk kan er door de organisatie aanspraak worden gedaan op een subsidie, die beschikbaar
wordt gesteld door de overheid (zie deelvraag 8). Dit is tot op heden nog niet gedaan, omdat
de bestaande methoden al tot de beschikking zijn van de organisatie, hiervoor is dus geen geld
meer nodig. Echter als de belanghebbenden gaan werken met een digitale werkvorm zou uit
kunnen worden gezocht of de organisatie recht heeft op een subsidie.
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Bijlagen
ӿ Bijlage 1: organigram
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Figuur 18.

ӿ Bijlage 2: Vragenlijst teamleiders
Vraag 1. Man/vrouw verhouding:

Aantal
Teamleiders

Man:
Vrouw:

1
III

Tabel 7.

4

3

2

1
Teamleiders

0
Man Vrouw
Geslacht

Figuur 18.

Vraag 2. Leeftijd:

Tabel 8.

4

3

2

1

0
50-60 jaar

40-50 jaar

30-40 jaar

20-30 jaar

Aantal Teamleiders

20-30 jaar:
30-40 jaar:
40-50 jaar: III
50-60 jaar: I

Teamleiders

Leeftijd
Figuur 19.

Vraag 3. Functie:

4

IIII
Tabel 9.

4

2
0
0
Overige

Leidinggevende

Aantal Teamleiders

Leidinggevende:
Overige:

Teamleiders

Functie
Figuur 20.
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Vraag 4. Ik werk … uur per week
I
I
I
I

Tabel 10.

4

2

1

1

1

1
Teamleiders

0
38 uur

20 uur

18 uur

12 uur

Aantal Teamleiders

12 uur:
18 uur:
20 uur:
38 uur:

Aantal uur
Figuur 21.

Vraag 5. Weet u wat competentieontwikkeling inhoudt?

Aantal
Teamleiders

Ja:
Nee:

IIII
Tabel 11.

4

4

2
0

Teamleiders

0
Ja

Nee
Antwoord
Figuur 22.

Vraag 6. Worden de kwaliteiten/competenties van de huidige pedagogisch medewerkers
vastgelegd? Zo ja, hoe?
Niet specifiek
Deelaspecten tijdens functioneringsgesprek
Deelaspecten tijdens functioneringsgesprek
Zo nodig worden acties afgesproken
Nee

II
II
I
I
I
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2

2
1

1

Zo nodig worden
acties afgesproken

2

Deelaspecten tijdens
levensfasegesprek

Aantal Teamleiders

4

1

0
Nee

Deelaspecten tijdens
functioneringsgespr
ek

Niet specifiek

Teamleiders

Antwoord
Figuur 23.

Vraag 7. Worden de ontwikkelingen in de kwaliteiten/competenties van de huidige
pedagogisch medewerkers gevolgd op dit moment? Zo ja, hoe?
Nee
Deelaspecten d.m.v.
videointeractiebegeleiding
Globaal door groepsbezoeken
Mensen aanspreken op hun functioneren
Niet in de mate zoals we dat graag zouden
willen
Niet specifiek
Veel te algemeen
Weinig houvast om te coachen

III
I
I
I
I
I
I
I

Tabel 13.

Aantal Teamleiders

4
3

2
1

1

1

1

1

1

1

0
Weinig houvast om te
coachen

Veel te algemeen

Niet specifiek

Niet in de mate zoals we dat
graag zouden willen

Mensen aanspreken op hun
functioneren

Globaal door
groepsbezoeken

Deelaspecten d.m.v. VIB

Nee

Teamleiders

Antwoord
Figuur 24.
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Vraag 8. Bespreekt en maakt u afspraken met uw pedagogisch medewerkers over de wijze
waarop zij hun deskundigheid verder kunnen uitbouwen en kunnen verbeteren?
Ja:
Nee:

IIII

Aantal
Teamleiders

Weet niet:
4

Tabel 14.

4

2

0

0

0
Ja

Nee Weet
niet

Teamleiders

Antwoord
Figuur 25.
Toelichting: teamleider 2 - minimaal, niet goed onderbouwd of doordacht.

Vraag 9. Besteedt u momenteel tijd en aandacht om een duidelijk beeld te vormen van de
kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers?
Ja:
Nee:

IIII

Aantal
Teamleidesr

Weet niet:

Tabel 15.

4

4
2

0

0

0
Ja

Nee Weet
niet

Teamleiders

Antwoord
Figuur 26.

Vraag 10. Geeft u momenteel aan welke mogelijkheden u ziet ten aanzien van groei en
ontwikkeling binnen de functie van de pedagogisch medewerkers?
Ja:
Nee:

II
II

Aantal
teamleiders

Weet niet:

4

Tabel 16.

2

2

2

0

0
Ja

Nee Weet
niet

Teamleiders

Antwoord
Figuur 27.
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Vraag 11. Wat vindt u ervan als Stichting Welzijn Winterswijk concreter gaat werken aan de
competentieontwikkeling van de pedagogisch medewerkers, binnen de kinderopvang? En
waarom?
Geweldig
Eindelijk een middel om te coachen
Heel goed
Betere kennis van kwaliteiten van
medewerkers
Mogelijkheid om gerichter
ondersteuning/scholing te bieden
Goed dat medewerkers zich bewuster worden
van hun kwaliteiten en hiermee aan het werk
gaan
Prima
Kwaliteiten beter inzetten
Kwaliteit wordt verhoogd

I
II
I
I
II
II
I
I
I

Tabel 17.

Aantal Teamleiders

4

2

2

2

2
1

1

1

1

1

1

0

Kwaliteit wordt verhoogd

Kwaliteiten beter inzetten

Prima

Goed dat medewerkers zich bewuster worden van
hun kwaliteiten en hiermee aan het werk gaan

Mogelijkheid om gerichter ondersteuning/scholing
te bieden

Betere kennis van kwaliteiten van medewerkers

Heel goed

Eindelijk een middel om te coachen

Geweldig

Teamleiders

Antwoord

Figuur 28.
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Vraag 12. Bent u op de hoogte van het gestelde competentieprofiel van pedagogisch
medewerkers, binnen de kinderopvang, volgens het CAO Kinderopvang?

Aantal
teamleiders

Ja:
Nee:

IIII
Tabel 18.

4

4

2
0

Teamleiders

0
Ja

Nee
Antwoord
Figuur 29.

Vraag 13. Welke competenties vindt u belangrijk als basis en uitgangspunt van het verlenen van
kinderopvang?
Heel
Onbelangrijk Een beetje
onbelangrijk
belangrijk

Belangrijk

Zorg dragen voor
emotioneel
welbevinden en
veiligheid van de
kinderen
Zorg dragen voor
lichamelijk
welbevinden en
veiligheid van de
kinderen

Heel
belangrijk
IIII
100 %

I

III

25 %

75 %

Steunen en
stimuleren van de
ontwikkeling van
competenties van
kinderen

IIII
100 %

Steunen en
stimuleren van
spelen en leren van
kinderen

I

III

25%

75%

Het gedrag van
kinderen
beïnvloeden

I

III

25%

100%

Een
samenwerkingsrelatie
met ouders realiseren

I

III

25%

75%

Samenwerking met
collega’s en
omgeving realiseren
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Bewaken van en
werken aan de
kwaliteit van het
eigen werk

I

III

25%

75%

Je vak eigen maken

IIII
100%
Tabel 19.

100%

Procent

80%

Heel belangrijk
75

60%
100

75

75

75

100

Belangrijk

75
100

100

Beetje belangrijk
Onbelangrijk

40%

Heel onbelangrijk
20%
25

25

25

Steunen en stimuleren van spelen en
leren van kinderen

Het gedrag van kinderen beïnvloeden

Een samenwerkingsrelatie met ouders
aangaan

25

25

0%
Je vak eigen maken

Bewaken van en werken aan de kwaliteit
van het eigen werk

Samenwerking met collega's en
omgeving realiseren

Steunen en stimuleren van de
ontwikkeling van competenties van …

Zorg dragen voor lichamelijk welbevinden
en veiligheid van de kinderen

Zorg dragen voor emotioneel
welbevinden en veiligheid van de…

Competenties
Figuur 30.
Welke vaardigheden vindt u buiten deze competenties om nog meer belangrijk?

gecodeerd:
Kind-met-kinderen zijn
Empathisch
Sensitief
Verantwoordelijkheidsgevoel
Communicatievaardigheden
Uitgaan van de ontwikkeling van kinderen

I
I
I
I
II
I
Tabel 20.
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Vraag 14. Wat hebben jullie nodig om te gaan werken aan de competentieontwikkeling van de
pedagogisch medewerkers?
+
Vraag 15. Wat zijn jullie wensen en behoeften met betrekking tot het eindproduct?
gecodeerd:
Handzaam instrument om competenties in
kaart te brengen en te kunnen verbeteren.
Hoe kunnen we competenties meten en
hierop toezien.
Cyclus waarbij pm’er de verantwoordelijkheid
heeft om er mee te werken.
Leidinggevende een ondersteunende en
controlerende rol
Een basis; theorie verbonden aan praktijk
Integraal systeem
Beoordelingsinstrument
Videointeractiebegeleiding
Koppeling aan functioneringsgesprek
Onderbrengen in teamoverleg
Een methode waarin competenties
vastgelegd en gevolgd kunnen worden
Praktisch
Eenvoudig
Snel in te vullen
Snel inzichtelijk
Prioritering t.a.v. competenties
Evidence based instrument

I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
Tabel 21.

Vraag 16. Hoeveel tijd (per maand) zou u in de competentieontwikkeling van de pedagogisch
medewerkers willen steken?

Tabel 22.

3

4
2

0

1

0

0

0
Geen

90-120…

60-90 min.

30-60 min.

0-30 min.

Aantal teamleiders

0-30 minuten:
30-60 minuten: I
60-90 minuten:
90-120 minuten: III
Geen:

Teamleiders

Minuten
Figuur 31.
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Vraag 17. Hoe zou u graag willen werken aan de competentieontwikkeling van de pedagogisch
medewerkers?

Aantal teamleiders

Gecodeerd:
Mondeling en digitaal
Mondeling, digitaal en VIB
Digitaal
Schriftelijk, mondeling en
digitaal

I
I
I
I
Tabel 23.

4

2

1

1

1

1

0

Schriftelijk,
mondeling en
digitaal

Digitaal

Mondeling,
digitaal en VIB

Mondeling en
digitaal

Teamleiders

Antwoord
Figuur 32.

Schriftelijk
Mondeling:
Digitaal:
Anders

I
III
III
I

1
3
3
1

12,5 %
27,5 %
27,5 %
12,5 %
Tabel 24.

100%
Procent

80%
60%
40%
20%

28% 28%
13%

13%
Teamleiders

0%
Anders (VIB)

Digitaal

Mondeling

Schriftelijk

Antwoord

Figuur 33.

Einde resultaat vragenlijsten teamleiders.
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ӿ Bijlage 3: Vragenlijst pedagogisch medewerkers

Aantal pm'ers

1. Man/vrouw verhouding:
Man:
Vrouw: IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII
30
25
20
15
10
5
0

Tabel 25.

24

Pedagogisch
medewerkers

1
Man Vrouw
Antwoord

Figuur 34.

2. Leeftijd:
20-30 jaar: II
30-40 jaar: IIIII III
40-50 jaar: IIIII II
50-60 jaar: IIIII II

Aantal pm'ers

10

Tabel 26.

8

8

7

7

6
4

2

2
0
20-30 jaar 30-40 jaar 40-50 jaar 50-60 jaar
Antwoord
Pedagogisch medewerkers
Figuur 35.

3. Laatst afgeronde studie:
REMEDIAL TEACHER BASISONDERWIJS
MDGO
MDGO – SPW
MDGO SPW 4
MDGO – AW – MBO
MDGO AGOGISCH WERK
MDGO AW
MBO
MBO / AT/ AB
MBO – KINDERVERZORGING / JEUGD VERZORGING (KV/JV)
LEIDSTER KINDERCENTRA MBO3
SPW

I
II
I
I
I
I
II
I
I
IIII
I
I
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SPW3
PW 3
RUDOLF STEINER PEDAGOGIE VOOR KINDEREN 0-7 JAAR
VRIJE SCHOOL

III
I
I
I

VEEL CURSUSSEN
SPECIALE SPELBEGELEIDING BIJ PEUTERS
TRAINING OUDERCOMMUNICATIE
SENSOMOTORISCHE TRAINING

Tabel 27.

4. Ik werk …. per week:
15 UUR PER WEEK
IIIII I
18,5 UUR PER WEEK
IIIII
19 UUR PER WEEK
II
20 UUR PER WEEK
IIII
23 UUR PER WEEK
I

Aantal pm'ers

23,65 PER WEEK
26 UUR PER WEEK
27 UUR PER WEEK
27,75 UUR PER WEEK
32 UUR PER WEEK
36 UUR PER WEEK
7
6
5
4
3
2
1
0

I
I
I
II
I
I

Tabel 28.

6
5
4
3
2
1

1

1

1
36 uur per…

32 uur per…

27 uur per…

26 uur per…

23 uur per…

20 uur per…

19 uur per…

18,5 uur per…

15 uur per…

Pedagogisch
medewerkers

Antwoord
Figuur 36.

5. Weet je wat competentieontwikkeling inhoudt?
Ja:
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII
Nee:
Tabel 29.
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Aantal pm'ers

30

25

20
10
0
0
Ja

Pedagogisch
medewerkers

Nee

Antwoord
Figuur 37.

6. Ben jij je bewust van je eigen kwaliteiten/competenties als pedagogisch medewerker? Zo ja,
welke?
Ja :
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII
Nee:
Tabel 30.
Rustig
Inlevingsvermogen
Luisteren
Structuur (duidelijkheid) bieden
Veilige omgeving bieden
Creatief
Zorgzaam
Geduldig
Flexibel
Inzicht
Stimuleren van sociale ontwikkeling
Contacten onderhouden
Samenwerken
Taakbewaking
Spontaan
Verantwoordelijk

IIIII
IIIII
III
III
IIIII
IIII
IIIII
III
IIIII
IIIII
IIII
IIIII
IIIII
II
III
IIII

IIII

II
IIII

II
IIII
I

Tabel 31.
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Aantal pm'ers

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

9

9

7

7

5
3

4

3

5

6
4

3

2

3

4

Antwoord
Pedagogisch medewerkers
Figuur 38.

Aantal pm'ers

7. Bespreek en maak je afspraken met je teamleider/ster over de wijze waarop je jouw
deskundigheid verder kunt uitbouwen en kunt verbeteren?
Ja:
IIIII IIIII IIII
Nee:
IIIII IIII
Weet niet: II
Tabel 32.
15

14
9

10

2

5
0
Ja

Nee

Pedagogisch
medewerkers

Weet niet

Antwoord
Figuur 39.

8. Besteed je momenteel tijd en aandacht om een duidelijk beeld te vormen van je eigen
kwaliteiten als pedagogisch medewerker?
Ja:
IIIII IIIII IIIII
Nee:
IIIII I
Weet niet:

IIII

Tabel 33.
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Aantal pm'ers

20

15

15
10

6

4

5
0
Ja

Nee

Weet niet

Antwoord
Pedagogisch medewerkers
Figuur 40.

Aantal pm'ers

9. Geef je momenteel aan, aan de teamleider/ster welke mogelijkheden je ziet ten aanzien van
groei en ontwikkeling binnen jouw functie als pedagogisch medewerker?
Ja:
III
Nee:
IIIII IIIII IIIII IIII
Weet niet: III
Tabel 34.
20
10
0

15
3
Ja

3
Nee

Weet niet

Antwoord
Pedagogisch medewerkers
Figuur 41.

“Komt ter sprake bij functioneringsgesprek”
10. Wat vind je ervan als Stichting Welzijn Winterswijk concreter gaat werken aan de
competentieontwikkeling? En waarom?
Goed
Niet nodig
Weet ik niet
Laat het op me afkomen
Gebeurt al

IIIII IIIII IIIII III
III
I
I
I
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20

19

18

Aantal pm'ers

16
14
12
10
8
6
3

4
2

1

1

1

Weet ik niet

Laat het op me
afkomen

Gebeurt al

0
Goed

Niet nodig

Antwoord
Pedagogisch medewerkers
Figuur 42.

Goed:
“Je maakt inzichtelijk wat je sterke punten zijn en waar je nog aan kunt werken.”
“Ik denk dat het goed is om dingen in kaart te krijgen. Is ook het duidelijkste waar je uiteindelijke
doel is.”
“Ik zou dit toejuichen, omdat wanneer je bewust aan je competentie werkt, je ook bewuster bent
van je eigen functioneren en de manier waarop je in je werk staat.”
“Het is goed om je bewust te zijn en te blijven in de werkzaamheden die je uitvoert. Jezelf blijven
ontwikkelen en weten wat nieuwe ontwikkelingen zijn.”
“Goed, zodat iedereen zich bewust is van zijn eigen functioneren, en zich daarin blijft ontwikkelen.”
“Heel goed, ten eerste in het belang van de kinderen, maar ook naar ouders/scholen andere
organisaties toe laat je zien dat je professioneel bezig bent.”
“Goed, zo krijgt een ieder de kans om zich bewust te worden van eigen kwaliteiten en kwantiteiten,
zodat hieraan gewerkt kan worden, indien nodig.”
“Goed, zo haalt iedereen het beste uit zichzelf.”
“Helemaal goed, is nooit verkeerd om jezelf te ontwikkelen.”
“Dit is altijd goed, dat je je kunt ontwikkelen en eventueel andere mogelijkheden krijgt. op dit
moment wordt hier weinig aandacht aan besteedt  zeker aan persoonlijke ontwikkeling.”
“Goed, om competenties te ontwikkelen moet je eerst inzicht krijgen in jezelf (in je handelen).”
“Het is altijd goed om te groeien en je te ontwikkelen.”
“Op zich is het een goede zaak, maar je kunt je afvragen of met wat er op dit moment speelt, het
allemaal niet veel wordt.”
“Ik vind het prima. Wacht het af. Ik heb niet ’t idee dat daar hun prioriteit ligt.”
“Het is wel belangrijk, maar men moet vooral naar de kinderen kijken en niet te veel willen/eisen van
de kinderen.”
Niet nodig:
“Laat de gezelligheid maar weer terugkomen.”
“Voor mij niet nodig. onze generatie is hier niet mee opgegroeid. tegenwoordig groeit de jeugd op
met competenties, feedback e.d. wij zijn rijk door onze jarenlange ervaring.”
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Aantal pm'ers

11. Ben je op de hoogte van het gestelde competentieprofiel van pedagogisch medewerkers,
binnen de kinderopvang, volgens het CAO Kinderopvang?
Ja:
IIIII IIIII IIIII
Nee:
IIIII IIIII
Tabel 36.
20

15

Pedagogisch medewerkers

10
10
0
Ja

Nee

Antwoord
Figuur 43.

12. Ik vind het belangrijk om mijn eigen competentieontwikkeling in kaart te brengen:
Heel belangrijk:
IIII
Belangrijk:
IIIII IIIII IIII
Een beetje belangrijk: IIIII I
Niet belangrijk:
I
Tabel 37.

14

Aantal pm'ers

15
10

6
5

4
1

0
Heel
belangrijk

Belangrijk

Een beetje
belangrijk

Niet
belangrijk

Antwoord
Pedagogisch medewerkers
Figuur 44.

Aantal pm'ers

13. Voel je momenteel, binnen de organisatie, ruimte om jezelf verder te ontwikkelen als
pedagogisch medewerker?
Ja:
IIIII IIIII
Nee:
IIIII IIII
Een beetje: IIIII
Tabel 38.
20

10

9

Ja

Nee

10

5

0
Een beetje

Antwoord
Pedagogisch medewerkers
Figuur 45.
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14. Welke competenties vind je belangrijk als basis en uitgangspunt van het verlenen van
kinderopvang?
Heel
Onbelangrijk Een beetje
Belangrijk
Heel
onbelangrijk
belangrijk
belangrijk
Zorg dragen voor
II
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
emotioneel
welbevinden en
8%
92%
veiligheid van de
kinderen
Zorg dragen voor
lichamelijk
welbevinden en
veiligheid van de
kinderen

II

III

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

8%

12%

80%

Steunen en
stimuleren van de
ontwikkeling van
competenties van
kinderen

III

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII

12%

20%

68%

Steunen en
stimuleren van
spelen en leren van
kinderen

III

IIIIIII

IIIIIIIIIIIIIII

12%

28%

60%

Het gedrag van
kinderen beïnvloeden

IIIIII
24%
III

IIIIIIIII
36%
III

IIIIIIIIII
40%
IIIIIIIIIIIIIIIIIII

12%

12%

76&

Samenwerking met
collega’s en omgeving
realiseren

II

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

8%

20%

72%

Bewaken van en
werken aan de
kwaliteit van het
eigen werk

III

IIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

12%

16%

72%

Je vak eigen maken

II
8%

IIIIIII
28%

IIIIIIIIIIIIIIII
64%

Een
samenwerkingsrelatie
met ouders realiseren

Tabel 39.
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100

72

72

64

12
12

20

16

28

8

12

8

36

40

12

28
24

12

Het gedrag van kinderen
beïnvloeden

Zorg dragen voor lichamelijk
welbevinden en veiligheid…

20

Steunen en stimuleren van
spelen en leren van kinderen

8

12
8

Zorg dragen voor emotioneel
welbevinden en veiligheid…

20
0

76

Je vak eigen maken

68

Bewaken van en werken aan
de kwaliteit van het eigen werk

92

80

Samenwerking met collega's en
omgeving realiseren

60

40
60

Een samenwerkingsrelatie met
ouders aangaan

Aantal pm'ers

80

Heel belangrijk
Belangrijk
Beetje belangrijk
Onbelangrijk
Heel onbelangrijk

Antwoord
Figuur 46.

Overige: welke vaardigheden vind je buiten deze competenties om nog meer belangrijk?
Inlevingsvermogen
Veilige omgeving bieden
Zorgzaam
Contacten onderhouden
Inzicht
Sociale ontwikkeling stimuleren
Samenwerken
Flexibel
Rustig
Creatief
Structuur (duidelijkheid) bieden
Geduldig
Luisteren
Stimuleren van het ontwikkelen eigenheid
Taakbewaking
Positieve benadering
Aandacht
Feedback geven/ontvangen
Openstaan voor nieuwe inzichten
Normen en waarden

IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIII
III
II
I
I
I
I
I

IIIII I
IIIII I
IIIII I
IIII
II
II
I
I
I

Tabel 40.

15. Wat heb je nodig van de teamleiders om jouw competenties in kaart te kunnen brengen?
Gelabeld/gecategoriseerd:
Objectief meetinstrument
I
Feedback
IIIII II
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Tijd
Aandacht
Ondersteuning

III
IIIII I
IIIII III
Tabel 41.

35%

32%

30%

Pedagogisch medewerkers

28%
24%

25%
Procent

20%
15%

12%

10%
4%

5%
0%

ondersteuning

aandacht

tijd

feedback

objectief
meetinstrument

Antwoord

Figuur 47.

Aantal pm'ers

16. Hoeveel tijd (per maand) zou je aan je eigen competentieontwikkeling willen besteden?
0-30 minuten:
IIIII IIIII IIII
30-60 minuten:
I
60-90 minuten:
I
90-120 minuten:
Geen:
IIIII
Tabel 42.
15

14

10

5

5

1

1

0

30-60
minuten

60-90
minuten

90-120
minuten

0
0-30
minuten

Geen

Antwoord
Pedagogisch medewerkers
Figuur 48.

17. Hoe zou jij je eigen competentieontwikkeling in kaart willen brengen?
Gecodeerd:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Kelly Toebes en Sanne Koenders

74

7
6
5
4
3
2
1
0

IIIII I
IIII
III
IIII
I
I
I
III
II

Tabel 43.

6

Pedagogisch medewerkers
4

4

3

3
2
1

Niet

Schriftelijk en digitaal

Mondeling en digitaal

Mondeling en schriftelijk

Digitaal

Schriftelijk

Mondeling

1

Digitaal en creatief

1

Mondeling, schriftelijk en
digitaal

Aantal pm'ers

Mondeling
Schriftelijk en mondeling
Schriftelijk
Digitaal
Schriftelijk mondeling en digitaal
Mondeling en digitaal
Digitaal en creatief
Schriftelijk en digitaal
Niet

Antwoord

Schriftelijk:
Mondeling:
Digitaal:
Op een creatieve manier:
Anders
31%

IIIII IIIII I
IIIII IIIII II
IIIII IIII
I
II (NIET)

11
12
9
1
2

31%
34%
26%
3%
6%
Tabel 44.

34%
Pedagogisch medewerkers

26%

30%
20%

3%

6%
Niet

10%

Op een creatieve
manier

Procent

40%

Figuur 49.

0%
Digitaal

Mondeling

Schriftelijk

Antwoord

Figuur 50.

Einde resultaat vragenlijsten pedagogisch medewerkers!

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Kelly Toebes en Sanne Koenders

75

ӿ Bijlage 4: Codering interview
HU: Interview
File: [C:\Users\zamox\interview.hpr6]
Edited by: Super
Date/Time: 13-05-2013 11:03:18
-------------------Codes-quotations list
Code-Filter: All [40]
-------------------Code: aandacht, feedback, ondersteuning {2-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Dat
komt ook terug..]
(Super)
Codes: [aandacht] [feedback] [ondersteuning]
Kelly: “Dat komt ook terug uit de resultaten van de vragenlijst van
de pedagogisch medewerkers, als je vraagt wat zij van jullie
verwachten..”
O: “Ja.”
Kelly: “Dan komt daar vooral uit dat ze feedback, aandacht en
ondersteuning vragen van de leidinggevenden.”
O: “Ja.”
Kelly: “En als je dan gaat kijken naar anderhalf jaar kunnen wij
wel, want wij zitten een beetje te denken aan het product, iets van
een map of een mindmap of weet ik veel voor hun gaat maken op de
groep zelf dat ze daar blijvend mee aan de gang kunnen, maar
feitelijk krijgen ze dan geen feedback en ondersteuning. Alleen in
die anderhalf jaar.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Zoals
ik al zei willen..] (Super)
Codes: [aandacht] [feedback] [ondersteuning]
Kelly: “Zoals ik al zei willen ze dan vooral feedback, aandacht en
ondersteuning. Naja een betere manier dan de VIB is er dan eigenlijk
niet om feedback te kunnen geven. En ze geven allemaal aan dat ze
het liefst nul tot dertig minuten ermee bezig zijn per maand. En
daarin werd ook een aantal keer erbij geschreven als toelichting dat
ze nu al teveel uren werken dus ik denk ook echt wel, willen we een
beetje draagkracht creëren dat het niet te belastend moet zijn voor
hun en dat het zeker niet teveel tijd moet gaan kosten.”
O: “Nee.”
--------------------
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Code: coaching {5-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: “Ja, nou
ja je moet..]
(Super)
Codes: [coaching]
O: “Ja, nou ja je moet denk ik prioriteiten stellen denk ik…”
Sanne: “Ja, ja.”
O: “Want je kunt niet werken aan alles, want ik bedoel kijk je werkt
met parttimers, ook met leidinggevenden dus je moet, en het gevaar
is dat je overal aan wilt werken en eigenlijk nergens aan werkt,
weet je wel.”
Sanne: “Ja.”
O: “Dus, maar dat is mijn, ja, zijn wel mijn woorden maar ik weet
niet of je daar, maar ik denk, je moet gewoon een keuze gaan maken
en dan kun je per jaar, he, kun je zeggen van nou oke we gaan dit
jaar coachen op dat en dat en dat en dan weet iedereen dat ook he,
de pedagogisch medewerkers, en ja naja dan hoop je na een jaar
natuurlijk dat het dan wel zo op niveau is dat je dan weer andere
prioriteiten kunt stellen.”
Sanne: “Ja.”
O: “Zo stel ik het me voor.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: “Ja, dat
snap ik..]
(Super)
Codes: [coaching]
O: “Ja, dat snap ik. Maar van de andere kant is het natuurlijk wel
zo dat, als je heel erg individueel gaat coachen en begeleiden, of
hoe je het ook noemt, en de pm’er gaat individueel met iets aan de
slag, kijk we hebben nu één keer in de anderhalve jaar een
functioneringsgesprek.”
Sanne: “Ja.”
O: “Dus kijk de tijd dat je dus aan een competentie werkt, ja dat
moet natuurlijk fulltime zijn, maar de momenten waarop je daarover
in gesprek gaat die zijn best wel minimaal. Dus kijk je wilt
eigenlijk dan ook wel een rendement hebben. Eigenlijk heel weinig
investering, daar lijkt het wel op. Of je moet gewoon het systeem
veranderen, he, want alles kun je veranderen, dat je zegt van ja wil
je echt coachen wil je echt aan de competenties werken, dan moet je
minimaal twee keer per jaar gesprekken voeren met iedere pm’er, want
anders begin er maar niet aan. Kijk dat zou ook een conclusie van
jullie uit kunnen zijn.”
Sanne: “Ja.”
O: “Die ik dan nog helemaal kan volgen ook hoor.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: Want als
je tien..]
(Super)
Codes: [coaching]
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O: “Want als je tien, mijn collega X, die werkt geloof ik twaalf uur
en die heeft twintig pm’ers. Ja kijk dat is dan niet haalbaar. Of je
moet zeggen ja ik zie mijn werk als coach met nog meer dat is mijn
belangrijkste doel maar dan kom je dus ook bij leidinggevenden he,
want je en dan heb je nog de organisatie, wat wil de organisatie.
Want je kunt als leidinggevende, wij hebben heel veel vrijheid, dus
als je zegt nou één keer in de anderhalf jaar vind ik voldoende,
want ik vind het eigenlijk geen zak aan, nou dan doe je dat.”
Sanne en Kelly: “Ja.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf dan heb je ...] (Super)
Codes: [coaching] [teamoverleg]

[O: “Ja, en

O: “Ja, en dan heb je zeg maar toch de individuele coaching qua
ontwikkeling, competentie ontwikkeling, en dan kun je daar in het
team mee experimenteren en oefenen en dan heb je zeg maar één keer
per jaar een individueel gesprek met je leidinggevende. Nou dan is
het qua tijd en belasting voor alle partijen te doen. En dan heb je
toch een maximaal rendement want het moet wel gaan leven en dat kan
alleen maar als je het regelmatig laat langskomen.”
-------------------Code: Competenties, competentieprofiel, competentieontwikkeling {50}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - 2:3 [Kelly:
“Ik heb de resultaten..] (Super)
Codes: [Competenties] [Kwaliteiten]
[…]Kelly: “Ik heb de resultaten van de pedagogisch medewerkers bij
me. We hebben gevraagd of iedereen weet wat competentieontwikkeling
inhoudt…”
O: “Ja.”
Kelly: “En daar geven ze allemaal antwoord dat ze dat weten.”
O: “Ja, dat dacht ik wel. Oh dan heb ik ze toch onderschat.”
Kelly: “Maar als je dan de vraag hebt, even kijken, of ze op de
hoogte zijn van het gestelde competentieprofiel,”
O: “Ja.”
Kelly: “Daarin zijn ze dan wel weer heel wisselend, want daar zeggen
tien dat ze niet op de hoogte zijn en vijftien dat ze wel op de
hoogte zijn.”
O: “Ja.”
Kelly: “Dus daar kunnen we eventueel ook nog wel op inspringen, want
als je niet eens weet waar je aan gaat werken, dat is natuurlijk
niet handig.”
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P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Dus
daar kunnen we eve..] (Super)
Codes: [Competenties] [Kwaliteiten]
Kelly: “Dus we hebben ook de vraag gesteld, die hebben de
leidinggevenden ook gehad, Welke competenties ze vooral belangrijk
vonden en daar kwam wel opvallend uit voort dat ze over het algemeen
vinden ze alles wel een beetje belangrijk, belangrijk of heel
belangrijk. Wat opvallend was dat het gedrag van kinderen
beïnvloeden heel vaak als een beetje belangrijk en gewoon belangrijk
werd gesteld terwijl bijna iedereen heel belangrijk aan vinkt, maar
juist bij die competentie werd dat eigenlijk niet gedaan waardoor er
daar maar veertig procent heel belangrijk vond en dat is juist wel
een competentie die heel belangrijk is lijkt me voor het kind.”
O: “Ja, ja.”
Kelly: “Maar misschien dat ze ‘m anders geïnterpreteerd hebben, want
er werd ook vaak bijgeschreven van eh…”
O: “Kind moet kind kunnen zijn.”
Kelly: “Ja, kind moet kind kunnen zijn.”
Sanne: “Positief kunnen beïnvloeden.”
O: “Oh ja, ja.”
Sanne: “Want bij de leidinggevenden is het voornamelijk, wat ze echt
belangrijk vonden: zorg dragen voor emotioneel welbevinden en
veiligheid van de kinderen, steunen en stimuleren van de
competenties van de kinderen…”
O: “Mmm.”
Sanne: “En samenwerking met collega’s en omgeving, en je vak eigen
maken. Dat zijn eigenlijk de competenties de het belangrijkste
werden gevonden. “
Kelly: “Die iedereen belangrijk vond. “
O: “Ja, ja.”
O: “Dus dat komt wel redelijk overeen?”
Kelly & Sanne: “Ja, ja.. “
O: “Kijk, het ontwikkelingsgericht werken en stimuleren van de
ontwikkeling dat heeft ook met gedrag beïnvloeden natuurlijk te
maken…”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf – [Kelly: “En
wat er uitsprong..] (Super)
Codes: [Kinderen] [Competenties]
Kelly: “En wat er echt uitsprong was het zorg dragen voor emotioneel
welbevinden en veiligheid van de kinderen. En dat zie je dan ook
weer terug in de kwaliteiten die ze noemen, dat zorgzaam en
inlevingsvermogen en bij een andere vraag mochten ze daarna nog
aangeven welke vaardigheden ze buiten de gestelde competenties nog
meer belangrijk vonden, en ook daar komen dan weer vaardigheden uit
en dan zie je eigenlijk dat die ook allemaal weer te linken zijn
onder andere competenties die daarboven eigenlijk al gesteld zijn…”
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O: “Ja.”
Kelly: “En daar komt ook uit voort dat stimuleren belangrijk is,
geduld en ja eigenlijk al die begrippen die weer terugkomen bij het
stimuleren van eh..”
O: “De ontwikkeling.”
Kelly en Sanne: “Ja.”
O: “Ja.”
Sanne: “Want bij de leidinggevenden kwam ook naar voren van dat ze
inderdaad niet aan alle competenties kan werken zeg maar tegelijk
dus dat je dan een voorkeur gaat geven voor bepaalde competenties…”
O: “Ja.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “En
dan, omdat we nu natuurlijk..] (Super)
Codes: [Competenties] [Methode] [Functioneringsgesprek]
Sanne: “En dan, omdat we nu natuurlijk bezig zijn met de methode om
te kijken hoe kunnen we de competenties meten bij individuele, dus
dan, als je ze dan meet en je ziet daar heel erg goed uit van daar
moeten ze nog aan werken en dat je uiteindelijk ergens anders aan
gaat werken dat is natuurlijk ook een beetje…”
O: “Onlogisch.”
Sanne: “Ja.”
O: “Ja, dat snap ik. Maar van de andere kant is het natuurlijk wel
zo dat, als je heel erg individueel gaat coachen en begeleiden, of
hoe je het ook noemt, en de pm’er gaat individueel met iets aan de
slag, kijk we hebben nu één keer in de anderhalve jaar een
functioneringsgesprek.”
Sanne: “Ja.”
O: “Dus kijk de tijd dat je dus aan een competentie werkt, ja dat
moet natuurlijk fulltime zijn, maar de momenten waarop je daarover
in gesprek gaat die zijn best wel minimaal. Dus kijk je wilt
eigenlijk dan ook wel een rendement hebben. Eigenlijk heel weinig
investering, daar lijkt het wel op. Of je moet gewoon het systeem
veranderen, he, want alles kun je veranderen, dat je zegt van ja wil
je echt coachen wil je echt aan de competenties werken, dan moet je
minimaal twee keer per jaar gesprekken voeren met iedere pm’er, want
anders begin er maar niet aan. Kijk dat zou ook een conclusie van
jullie uit kunnen zijn.”
Sanne: “Ja.”
O: “Die ik dan nog helemaal kan volgen ook hoor.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf – [O: “Nee, kijk
dat is het ook..] (Super)
Codes: [Competenties] [Methoden]
O: “Nee, kijk dat is het ook. Waarom we jullie gevraagd hebben. Want
ja je ziet door de bomen het bos niet meer en het ziet er allemaal
spik en span uit en… wat wel daar staat natuurlijk nog wel wat, van
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het NJI.”
Sanne en Kelly: “Ja.”
O: “Die hebben wel iets met methoden, en dan ook voor om de
competenties van de pedagogisch medewerkers in beeld te krijgen en
te meten en te volgen. Gaat er een belletje rinkelen?”
-------------------Code: digitaal, mondeling, schriftelijk {2-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Als
je dan kijkt..] (Super)
Codes: [Digitaal, mondeling, schriftelijk]
[videointeractiebegeleiding]
Kelly: “Als je dan kijkt naar de vraag hoe ze dat vooral willen gaan
doen, dus mondeling, digitaal, schriftelijk, komt eruit voort dat ze
toch het liefst mondeling doen.”
O: “Ja.”
Sanne: “Dat heb je dan met videointeractiebegeleiding dan ook wel
weer, erna toch?
O: “Ja. Je hebt altijd een gesprek.”
Kelly: “En er werd ook wel gezegd, of het was vierendertig procent
mondeling, en éénendertig procent schriftelijk en zesentwintig
procent digitaal. […] In combinaties komt er alsnog het meeste naar
voren mondeling, en daarna kijken ze naar digitaal of mondeling en
schriftelijk of schriftelijk en digitaal. Als je dat bij elkaar pakt
en kijkt welke mogelijkheid de meeste streepjes heeft gekregen, kom
je toch wel bij mondeling uit. En dan op de tweede en derde plek
eigenlijk bijna gedeeld voor schriftelijk en digitaal.”
O: “Ja, en ik denk ook wel dat zie je ook gewoon, de oudere garde is
wat minder thuis in de digitale wereld. En de jongere….ja dus tis en
en denk ik en dat is op zich wel prettig want daar kun je ook als
organisatie veel mee.”
[…]Sanne: “Wat dan wel leuk is, bij de leidinggevenden komt ook
mondeling en daarnaast ook digitaal.”
O: “Dat is dan denk ik met de achterliggende gedachte, tijdwinst.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Dat
zou natuurlijk..] (Super)
Codes: [Digitaal, mondeling, schriftelijk]
[Videointeractiebegeleiding]
Kelly: “Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, als we daar naartoe
kunnen werken. Een combinatie van digitaal en mondeling.”
O: “Ja.”
Kelly: “Omdat de pedagogisch medewerkers aangeven dan mondeling het
fijnste is, dat is ook denk ik wel nodig gezien de bespreking van de
VIB, maar dat je een digitale plek hebt om je eigen spulletjes bij
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te houden en zodat, als je dan een gesprek hebt dat je het ook voor
je zelf erbij kan halen van goh wat heb ik eigenlijk gedaan aan VIB,
en wat heb ik gedaan met het spel of weet ik veel wat.”
O: “Ja.”
Kelly: “Dat zou het leukste zijn.”
-------------------Code: website {0-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Even
kijken, ze zijn..] (Super)
Codes: [Digitaal] [Kwaliteiten]
Kelly: “Wij hebben natuurlijk zelf al heel veel zitten brainstormen
van wat kunnen we nou gaan doen en toen kwamen we op een gegeven
moment op digitaal, nou dat lijkt ons ook wel heel leuk om gewoon
een kopje op intranet, bijvoorbeeld een soort van kapstok waaraan
dan de VIB en de competenties en de, gewoon dat ze het zelf bij
kunnen houden op intranet, en dat je dan één keer in de zoveel tijd
een bespreking hebt met de leidinggevende om jouw ontwikkeling te
bespreken. Maar dat je wel een middel hebt een meetinstrument om het
zelf bij te houden en dat zou leuk zijn als dat digitaal zou
kunnen.”
O: “Ja, en is dit dan de meest voor de hand liggende plek volgens
jullie?”
Sanne: “Ja, dat dachten we zelf wel want als je een website of zo,
dat zou natuurlijk ook kunnen maar dat, omdat je dit nu al hebt zeg
maar, want een website kost natuurlijk geld.”
Kelly: “En dat is dan denk ik ook iets wat we met Rob zouden moeten
bespreken. Ik heb daar verder geen verstand van. Maar ik dacht er is
al een centrale plek vanuit de organisatie en een link eraan hangen
lijkt makkelijker.”
Sanne: “Je hebt een code waarmee je in kunt loggen.”
O: “Ja.”
Kelly: “Het zou ook schriftelijk kunnen, dat je iedereen een mapje
geeft, maar als je met de tijd mee wilt gaan om draagvlak te creëren
dat het voor de organisatie ook houdbaar blijft, dan zou je beter
digitaal kunnen gaan werken.”
O: “Ja, daar ben ik wel voor.”
Kelly: “Want dat is de toekomst.”
O: “Ja, die mapjes. Het stikt van mapjes en mappen ook op de
groepen.”
Sanne: “Ja, daarom.”
--------------------
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Code: externe factoren {1-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Als
laatste deelvraag..] (Super)
Codes: [Externe factoren]
Kelly: “Als laatste deelvraag hebben we wat mogelijk is en wat nodig
is gezien de externe factoren, en dan hebben wij natuurlijk zoiets
van dan moet je rekening houden met de bezuinigingen en de kosten
die dadelijk eventueel gemaakt worden als je dus digitaal gaat
werken. Hoe dat gefinancierd wordt. Nu zei je net al dat vierhonderd
euro is eigenlijk relatief weinig.”
O: “Ja.”
Kelly: “Maar die ruimte is er wel? Of moeten we daar goedkeuring
voor krijgen, of?”
O: “Ja, daar moet je altijd goedkeuring voor krijgen. Uiteindelijk
gaat alles via de directeur. En ja ik doen dan de VVE, ik weet
gewoon wat we binnenkrijgen en ik ben zeg maar ook verantwoordelijk
voor de financiën. Maar ik ben de enige die zo werkt. Mijn andere
collega bij de peuteropvang die krijgt een budget vanuit de gemeente
en zij heeft daar gewoon veel minder zicht op. Omdat het allemaal
hier vanuit oudsher blijft dat bij de directeur en afdeling
financiële verantwoordelijke afdelingsmanager van de financiën. En
dat is bij de kinderopvang is ook weer een hele andere kosten
structuur en financiering. Dus ik ben eigenlijk de enige die weet
wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Dat geld moet ik eerst
aanvragen, en als dat gewoon een budget is dan weet ik ook per
project wat er is. Ja ik vind dat heel prettig, want dan weet ik wat
er is. En er is ook nog wel vanuit de VVE vaak wat geld.”
Sanne: “Ja en er zijn volgens mij ook subsidies voor aan te vragen
of niet? Als je een methode..”
O: “Ja.”
Sanne: “Want ik heb dan die bekende, bestaande methoden, dat zijn
dan bijvoorbeeld op een andere kinderopvang en die hebben inderdaad
ook die methode kunnen uitwerken zeg maar door die subsidie.”
O: “Ja. Dat is wel goed dat je dat zegt want je hebt het BKK he..”
Sanne: “Ja.”
-------------------Code: individueel {5-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Dat
wil je wel echt..] (Super)
Codes: [Individueel] [Competenties]
Kelly: “Dat wil je wel echt zo volledig gaan doen? Want dat zou
natuurlijk ook individueel kunnen. Dat je per individu gaat kijken
aan welke competenties ga je werken dit jaar.”
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O: “Kan ook. Ja.”
Kelly: “Maar dan is de vraag waar jullie voorkeur ligt. Is dat
gewoon globaal of wil je echt individueel of op teamniveau…”
O: “Ja en dat is de vraag, die lastig is.”
Sanne: “Ja.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O:
“Individueel klinkt natuurlijk..] (Super)
Codes: [Individueel]
O: “Individueel klinkt natuurlijk altijd beter, dan algemeen.”
Kelly: “Want dan wordt het specifiek he. Anders wordt het heel
globaal, want dan kan het zijn dat ik al heel echt getraind ben laat
maar zeggen in mijn vak eigen maken omdat ik heel erg geleerd heb om
te reflecteren.”
O: “Ja.”
Kelly: “Maar iemand van een andere opleiding hoeft dat niet perse,
dus dan krijg je ongelijke resultaten lijkt me als je dat op
organisatieniveau doet.”
O: “Ja, je zou kunnen werken, voor iedereen valt nog wat te leren op
bepaald gebied, maar kijk het is natuurlijk wel frustrerend voor
beide partijen als je een jaar aan iets werkt terwijl je denkt ja…”
Kelly: “Je kan beter ergens anders aan werken.”
O: “Ja.”
Sanne: “Ja, dat klopt.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “En
dan, omdat we...] (Super)
Codes: [Individueel] [Methode] [Competenties]
[functioneringsgesprek]
Sanne: “En dan, omdat we nu natuurlijk bezig zijn met de methode om
te kijken hoe kunnen we de competenties meten bij individuele, dus
dan, als je ze dan meet en je ziet daar heel erg goed uit van daar
moeten ze nog aan werken en dat je uiteindelijk ergens anders aan
gaat werken dat is natuurlijk ook een beetje…”
O: “Onlogisch.”
Sanne: “Ja.”
O: “Ja, dat snap ik. Maar van de andere kant is het natuurlijk wel
zo dat, als je heel erg individueel gaat coachen en begeleiden, of
hoe je het ook noemt, en de pm’er gaat individueel met iets aan de
slag, kijk we hebben nu één keer in de anderhalve jaar een
functioneringsgesprek.”
Sanne: “Ja.”
O: “Dus kijk de tijd dat je dus aan een competentie werkt, ja dat
moet natuurlijk fulltime zijn, maar de momenten waarop je daarover
in gesprek gaat die zijn best wel minimaal. Dus kijk je wilt
eigenlijk dan ook wel een rendement hebben. Eigenlijk heel weinig
investering, daar lijkt het wel op. Of je moet gewoon het systeem
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veranderen, he, want alles kun je veranderen, dat je zegt van ja wil
je echt coachen wil je echt aan de competenties werken, dan moet je
minimaal twee keer per jaar gesprekken voeren met iedere pm’er, want
anders begin er maar niet aan. Kijk dat zou ook een conclusie van
jullie uit kunnen zijn.”
Sanne: “Ja.”
O: “Die ik dan nog helemaal kan volgen ook hoor.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: Ja. Ja en
je hebt..] (Super)
Codes: [Individueel]
O: “Ja. Ja, en je hebt natuurlijk wel ook, naja en vaak zijn het dan
incidenten, heb je individuele gesprekken maar dan moet er eerst, of
iemand moet daar zelf om vragen, wat weinig gebeurt denk ik hoor.”
Kelly: “Ja. Dat geven ze hier ook aan. Want wij hebben ook gevraagd
van…”
O: “Dan moet er eerst een incident zijn of wat dan ook. En dan is er
altijd a la minute een gesprek bij de meeste leidinggevenden. Maja
zover moet je het eigenlijk niet laten komen he.”
Sanne: “Nee, nee.”
O: “Dus ja je moet dan, dat denk ik in alle gevallen, moet je keuzes
maken als leidinggevenden.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: Ja. Maar
het is wel een middel..] (Super)
Codes: [Individueel]
O: “Ja. Maar het is wel een middel, en daar zitten we, worden we nu
ook wel in getraind, ja ik doe er sowieso lang over, maar in feit is
het wel een hele snelle methode. Je hebt 5 minuten om te filmen en
het nabespreken een kwartier, en als het in een cyclus is dan gaat
het sneller. Dan hoef je het niet meer toe te lichten. […] Dus dat
is denk ik met twintig minuten, moet je al heel veel want je gaat
eigenlijk kijk je toch naar één aspect, en je gaat niet tien doelen
uit één filmpje maar je, de pedagogisch medewerker geeft eigenlijk
zelf aan.”
Sanne: “Dan zou het dus wel eventueel op individueel niveau kunnen.”
O: “Ja. Video-interactiebegeleiding is heel erg vanuit individueel
vanuit de pedagogisch medewerker.”
-------------------Code: Kinderen {4-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Dus
we hebben ook de vraag..] (Super)
Codes: [Competenties] [Kwaliteiten] [kinderen]
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Kelly: “Dus we hebben ook de vraag gesteld, die hebben de
leidinggevenden ook gehad, Welke competenties ze vooral belangrijk
vonden en daar kwam wel opvallend uit voort dat ze over het algemeen
vinden ze alles wel een beetje belangrijk, belangrijk of heel
belangrijk. Wat opvallend was dat het gedrag van kinderen
beïnvloeden heel vaak als een beetje belangrijk en gewoon belangrijk
werd gesteld terwijl bijna iedereen heel belangrijk aan vinkt, maar
juist bij die competentie werd dat eigenlijk niet gedaan waardoor er
daar maar veertig procent heel belangrijk vond en dat is juist wel
een competentie die heel belangrijk is lijkt me voor het kind.”
O: “Ja, ja.”
Kelly: “Maar misschien dat ze ‘m anders geïnterpreteerd hebben, want
er werd ook vaak bijgeschreven van eh…”
O: “Kind moet kind kunnen zijn.”
Kelly: “Ja, kind moet kind kunnen zijn.”
Sanne: “Positief kunnen beïnvloeden.”
O: “Oh ja, ja.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “Ja
want ik zit...(Super)
Codes: [Methoden] [Kinderen]
Sanne: “Ja want ik zit te denken, we hebben nou de tien
belangrijkste methoden, zeg maar, nu bekeken, wat ook echt wel hier
bij zou kunnen passen.”
Kelly: “Die wij gevonden hebben, want er zijn er echt heel veel.”
O: “Ja.”
Sanne: “Wat wij denken: He, wat past nou het beste. En dan gaan we
in de presentatie ook voorleggen aan de leidinggevenden, maar dat is
inderdaad wel van, wij zitten te denken , sommige stukjes uit de
methode passen heel goed bijvoorbeeld hierbij en sommige weer wat
minder. Dus wij zitten te kijken van he kunnen wij niet uit elke
methode, van drie methoden bijvoorbeeld een stukje pakken en zelf er
iets van maken.”
O: “Ja, de praktijk is vaak geen enkele methode is honderd procent
inpasbaar.”
Sanne: “Nee.”
O: “Dat is met elke theorie. En je hebt altijd kinderen die net, he,
dan denk je van met autisme ga je zo om, ja oké, maar dit kind heeft
net weer, he. Dus je moet altijd uit een aantal methoden dingen
halen, dat is zo.”
Sanne: “Ja, dat is ook een beetje onze insteek.”
O: “Ja, en omdat elke situatie ook weer ander is, de organisatie,
elke leidinggevende.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “Ja
wat daar heel...(Super)
Codes: [Kinderen]
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Sanne: “Ja. Wat daar heel erg opvalt, bij het NJI, is dat ze ook
echt vanuit het kind kijken. Eerst vanuit het kind van wat hebben
kinderen nodig, en daarna inderdaad van he, wat moeten de
pedagogisch medewerkers dan bieden, zeg maar. Zo hebben zij….en dat
is ook een beetje wat wij willen gaan kijken van he, vanuit de
kinderen wat is het belang van de kinderen en dan zo.”
O: “Ja want dat is wel, ik noem het gewoon een revolutie, hier en
dat zal het ook worden bij de pedagogisch medewerkers en dat merk ik
bij mezelf al, bij het nabespreken van de filmpjes, dat doen we, ja,
allemaal collectief he, en dan merk je dus ook dat de
leidinggevende, ik zelf merk dat ook, dat je heel snel praat vanuit
de pedagogisch medewerker. Hoe handel jij, wat doe jij. De
pedagogisch medewerker staat centraal. En dat we echt die knop van
uitgaan van het kind, dat leren we dus ook bij
videointeractiebegeleiding. Ja en daar zijn we allemaal enthousiast
over, want daar draait het natuurlijk om.”
Kelly: “Ja.”
O: “Het is te schandalig voor woorden dat je op een gegeven moment
vast moet stellen dat je denkt van ja dat is, dat moet je
uitgangspunt al zijn. Maar dat is gewoon niet zo.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “Ja en
het is zien...(Super)
Codes: [Methoden] [Kinderen]
O: “Ja en het is zien is geloven. Ik bedoel je kunt erover praten
totdat je een ons weegt, en iedereen zegt nee ik ga…, ze zeggen ook
ze kunnen zich inleven in de kinderen, nou mag ik zeggen dat dat
niet zo is. Dat dat heel vaak niet zo is. Denk ik. Maar dat is wel,
ja je kunt zo leuk met kinderen omgaan. Dat idee van als je maar
aardig bent en gezellig en van kinderen houdt, dat je dan ook
automatisch een goede pedagogisch medewerker bent.
-------------------Code: Kinderopvang {1-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf – [Kelly: “en
dat zijn..] (Super)
Codes: [Kinderopvang]
[…]Kelly: “En dat zijn allemaal parttimers toch?”
Opdrachtgeefster: “Ja. ja”
Sanne: “En dan echt van de kinderopvang?” Opdrachtgeefster: “Ja. Nul
tot vier. En dat is ook peuteropvang. Dat is peuterspeelzaal. Dat
noemen wij peuteropvang omdat ze ook van acht tot één open zijn en
ook eten tussen de middag.”
Sanne: “Oke.”[…]
--------------------
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Code: Kwaliteiten {2-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Even
kijken, ze zijn..] (Super)
Codes: [Competenties] [Kwaliteiten]
Kelly: “Even kijken, ze zijn zich allemaal bewust van de eigen
kwaliteiten, en dan mochten ze een heel rijtje opnoemen met eigen
kwaliteiten en daar kwam vooral uit voort dat inlevingsvermogen,
zorgzaam en contact onderhouden kwam bij meerdere heel veel terug.”
O: “Contacten onderhouden met ouders?”
Kelly: “Zowel met ouders als met de kinderen, maar met name met de
ouders. En dat is wel grappig, want die kwaliteiten kun je weer
natuurlijk onderverdelen in de competenties die al gesteld zijn.”
O: “Ja.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Even
kijken, ze zijn..] (Super)
Codes: [Competenties] [Kwaliteiten]
O: “Maja dan moet je vervolgens niet raar staan op te kijken dat je
een bepaalde kwaliteit die je voor ogen hebt, niet geleverd hebt
vind ik. Dan kun je er wel elke keer over zitten…”
Kelly: “Ja. En dan moet het natuurlijk dadelijk ook aantoonbaar
worden voor inspectie..”
Sanne: “Op de website.”
O: “Ja.”
Kelly: “Dus dan moet er wel één lijn getrokken worden binnen de
organisatie.”
-------------------Code: levensfasegesprek, functioneringsgesprek {1-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “En
dan, omdat nu..] (Super)
Codes: [Methode]
[Competenties] [Functioneringsgesprek]
Sanne: “En dan, omdat we nu natuurlijk bezig zijn met de methode om
te kijken hoe kunnen we de competenties meten bij individuele, dus
dan, als je ze dan meet en je ziet daar heel erg goed uit van daar
moeten ze nog aan werken en dat je uiteindelijk ergens anders aan
gaat werken dat is natuurlijk ook een beetje…”
O: “Onlogisch.”
Sanne: “Ja.”
O: “Ja, dat snap ik. Maar van de andere kant is het natuurlijk wel
zo dat, als je heel erg individueel gaat coachen en begeleiden, of
hoe je het ook noemt, en de pm’er gaat individueel met iets aan de
slag, kijk we hebben nu één keer in de anderhalve jaar een
functioneringsgesprek.”
Sanne: “Ja.”
O: “Dus kijk de tijd dat je dus aan een competentie werkt, ja dat
moet natuurlijk fulltime zijn, maar de momenten waarop je daarover
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in gesprek gaat die zijn best wel minimaal. Dus kijk je wilt
eigenlijk dan ook wel een rendement hebben. Eigenlijk heel weinig
investering, daar lijkt het wel op. Of je moet gewoon het systeem
veranderen, he, want alles kun je veranderen, dat je zegt van ja wil
je echt coachen wil je echt aan de competenties werken, dan moet je
minimaal twee keer per jaar gesprekken voeren met iedere pm’er, want
anders begin er maar niet aan. Kijk dat zou ook een conclusie van
jullie uit kunnen zijn.”
Sanne: “Ja.”
O: “Die ik dan nog helemaal kan volgen ook hoor.”
-------------------Code: methoden {2-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “Ja
want ik zit te..] (Super)
Codes: [Methoden]
Sanne: “Ja want ik zit te denken, we hebben nou de tien
belangrijkste methoden, zeg maar, nu bekeken, wat ook echt wel hier
bij zou kunnen passen.”
Kelly: “Die wij gevonden hebben, want er zijn er echt heel veel.”
O: “Ja.”
Sanne: “Wat wij denken: He, wat past nou het beste. En dan gaan we
in de presentatie ook voorleggen aan de leidinggevenden, maar dat is
inderdaad wel van, wij zitten te denken , sommige stukjes uit de
methode passen heel goed bijvoorbeeld hierbij en sommige weer wat
minder. Dus wij zitten te kijken van he kunnen wij niet uit elke
methode, van drie methoden bijvoorbeeld een stukje pakken en zelf er
iets van maken.”
O: “Ja, de praktijk is vaak geen enkele methode is honderd procent
inpasbaar.”
Sanne: “Nee.”
O: “Dat is met elke theorie. En je hebt altijd kinderen die net, he,
dan denk je van met autisme ga je zo om, ja oké, maar dit kind heeft
net weer, he. Dus je moet altijd uit een aantal methoden dingen
halen, dat is zo.”
Sanne: “Ja, dat is ook een beetje onze insteek.”
O: “Ja, en omdat elke situatie ook weer ander is, de organisatie,
elke leidinggevende.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “Dan
kunnen we..] (Super)
Codes: [Methoden]
Sanne: “Dan kunnen we het bij die tien houden. Maar we dachten
misschien weten jullie nog wel een hele goede dat we die…”
O: “Nee, kijk dat is het ook. Waarom we jullie gevraagd hebben. Want
ja je ziet door de bomen het bos niet meer en het ziet er allemaal
spik en span uit en… wat wel daar staat natuurlijk nog wel wat, van
het NJI.”
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Sanne en Kelly: “Ja.”
O: “Die hebben wel iets met methoden, en dan ook voor om de
competenties van de pedagogisch medewerkers in beeld te krijgen en
te meten en te volgen. Gaat er een belletje rinkelen?”
Kelly: “Ja we hebben contact gehad met het NJI en die zeiden
inderdaad kijk eens op onze site want daar staan ook allerlei
methoden op.”
Sanne: “En daaruit hebben we één van de er staan er volgens mij twee
of drie tussen ook vanuit het NJI."
O: “Ja die heb je dus wel gezien?
Sanne en Kelly: “Ja.”
O: “Ja want het NJI vind ik gewoon een kei goede site, dat ja je
hebt zoveel clubs die iets doen op dit werk en het NJI is toch wel
het meest ja de organisatie die het meest actueel is en ja actueel
maar ook het meest compact en ja als het daar op staat dan is het,
het meest volledig.”
-------------------Code: product {1-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Dat
komt ook terug...] (Super)
Codes: [Product] [feedback, aandacht, ondersteuning]
Kelly: “Dat komt ook terug uit de resultaten van de vragenlijst van
de pedagogisch medewerkers, als je vraagt wat zij van jullie
verwachten..”
O: “Ja.”
Kelly: “Dan komt daar vooral uit dat ze feedback, aandacht en
ondersteuning vragen van de leidinggevenden.”
O: “Ja.”
Kelly: “En als je dan gaat kijken naar anderhalf jaar kunnen wij
wel, want wij zitten een beetje te denken aan het product, iets van
een map of een mindmap of weet ik veel voor hun gaat maken op de
groep zelf dat ze daar blijvend mee aan de gang kunnen, maar
feitelijk krijgen ze dan geen feedback en ondersteuning. Alleen in
die anderhalf jaar.”
-------------------Code: subsidies {1-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “Ja en
er zijn..] (Super)
Codes: [Subsidies]
Sanne: “Ja en er zijn volgens mij ook subsidies voor aan te vragen
of niet? Als je een methode..”
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O: “Ja.”
Sanne: “Want ik heb dan die bekende, bestaande methoden, dat zijn
dan bijvoorbeeld op een andere kinderopvang en die hebben inderdaad
ook die methode kunnen uitwerken zeg maar door die subsidie.”
O: “Ja. Dat is wel goed dat je dat zegt want je hebt het BKK he..”
Sanne: “Ja.”
-------------------Code: systeem {1-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O:”Ja, dat
snap ik. Maar..] (Super)
Codes: [Systeem]
O: “Ja, dat snap ik. Maar van de andere kant is het natuurlijk wel
zo dat, als je heel erg individueel gaat coachen en begeleiden, of
hoe je het ook noemt, en de pm’er gaat individueel met iets aan de
slag, kijk we hebben nu één keer in de anderhalve jaar een
functioneringsgesprek.”
Sanne: “Ja.”
O: “Dus kijk de tijd dat je dus aan een competentie werkt, ja dat
moet natuurlijk fulltime zijn, maar de momenten waarop je daarover
in gesprek gaat die zijn best wel minimaal. Dus kijk je wilt
eigenlijk dan ook wel een rendement hebben. Eigenlijk heel weinig
investering, daar lijkt het wel op. Of je moet gewoon het systeem
veranderen, he, want alles kun je veranderen, dat je zegt van ja wil
je echt coachen wil je echt aan de competenties werken, dan moet je
minimaal twee keer per jaar gesprekken voeren met iedere pm’er, want
anders begin er maar niet aan. Kijk dat zou ook een conclusie van
jullie uit kunnen zijn.”
Sanne: “Ja.”
O: “Die ik dan nog helemaal kan volgen ook hoor.”
-------------------Code: teamoverleg {4-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: “Ja. En ik
zit nog even..] (Super)
Codes: [Individueel] [Teamoverleg]
O: “Ja. En ik zit nog even te denken, je hebt natuurlijk de
individuele competenties. Kijk als je alleen op de individuele
competenties, individueel, gaat richten, als je daarvoor kiest zeg
maar, dan kun je zeg maar gewoon twee keer per jaar denk ik, of één
keer per jaar, gezien het aantal, afhankelijk van het aantal
pedagogisch medewerkers waar je leidinggevende over bent. Maar stel
dan twee keer per jaar, kijk je hebt ook nog teamoverleggen, kijk
het spel zou wellicht daar ook gespeeld kunnen worden.”
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Sanne: “Ja, want dat wilde ik ook nog vragen. Hoe vaak is er een
teamoverleg gepland?”
O: “Dat is gemiddeld één keer per zes weken.”
Sanne: “Oké.”
Kelly: “En is het niet zo dat je zelfs de VIB ook nog, tenminste op
mijn werk doen ze dat ook, dan bespreken ze de VIB tijdens een
teamvergadering. Dat iedereen tien minuten film moet laten zien en
dat wordt dan met die trainer besproken. Is dat ook nog een idee? Of
zeg je dat is niet haalbaar? Want ik weet natuurlijk niet hoe groot
de teams hier zijn? Ze zijn daar met zeven, acht pedagogisch
medewerkers.”
O: “Nou hier zijn de teams, nou hooguit vijf.”
Kelly: “Ja. Dat zou ook nog een idee kunnen zijn. Om de VIB tijdens
de teamvergadering mee te nemen.”
O: “Maar dan van de individuele pedagogisch medewerkers?”
Kelly: “Dan heb je ook gelijk een stukje teambuilding.”
O: “Want hoe doen jullie dat dan?”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Maar
natuurlijk is het spannend..] (Super)
Codes: [Teamoverleg]
Kelly: “Maar natuurlijk is het spannend, maar het is al spannend om
jezelf te filmen, en helemaal om tien minuten te kiezen en ik heb
voor school vorig het eerste filmpje gedaan, dus het was voor haar
super eng want ze zegt ja je hebt mijn filmpje gekozen en dadelijk
doe ik iets niet goed, toen heb ik met haar in overleg gekozen welk
filmpje we gingen laten zien, en daarin ook gekozen voor juist iets
van wat ging er niet goed en waar wil jij feedback op. En waar wil
jij in ondersteund worden? En dat zijn precies de woorden die hier
terugkomen in de enquête. Ze vond het heel eng, maar achteraf was ze
zo blij dat ze het wel heeft laten zien want ze heeft ontzettend
veel handvaten gekregen vanuit haar team, niet eens vanuit de
trainer, maar echt vanuit haar team zelf van goh hoe doe jij dat?
Hoe doe ik dat. Zo zou je het ook kunnen doen. “
O: “Ja, dat is wel een heel goed idee!”
Sanne: “Inderdaad, je kunt van elkaar ook wel leren, want dan denk
je oh dat doe ik ook zo en dan oh hoe zou je dat anders kunnen doen,
ja.”
O: “Ja, en het is natuurlijk allemaal doodeng, ja ik bedoel ik vind
het ook heel eng, je eigen kop in beeld.” […] “Dus eng is het, maar
het wordt vanzelf steeds minder eng, het wordt steeds
vanzelfsprekender, en dat is natuurlijk want dan kun je wel veel
meer momenten pakken dan alleen die individuele coaching, want dan
is het ja dat is allemaal veels te veel en dat kan niet en geen
tijd, maar ja.”
Kelly: “Ik denk dat je de pedagogisch medewerkers gewoon heel
duidelijk het gevoel moet geven tijdens zo’n moment dat het geen
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kwestie van beoordelen is,”
O: “Nee.”
Kelly: “Want dat is natuurlijk ook eng. Want jullie gaan nu allemaal
kijken naar hoe ik iets doe maar misschien doe ik dat eigenlijk
helemaal niet goed. En als je uiteindelijk echt in de gaten hebt van
goh we gaan kijken en ik leer ervan en ik word er zelf beter van dan
wordt het natuurlijk ook steeds minder eng, dan wordt het ook
toegankelijker en ik denk dat het uiteindelijk alleen maar als
positief ervaren wordt.”
O: “Ja, en je kunt ook heel bewust succesmomenten kiezen he, je
hoeft niet zwaar te beginnen voor alleen maar wat ging er mis, dat
je zegt van nou laat alle, je begint zegt maar eerst met de
succesmomenten dat iedereen in het team dat laat zien, ja.”
[…]O: “Maar dat vind ik ook wel een hele leuke hoor.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “En de
punten die..] (Super)
Codes: [Teamoverleg]
Sanne: “En de punten die je daaruit geleerd hebt, in het teamoverleg
dat zou je weer op intranet kunnen zetten. Met he, wat heb ik ervan
geleerd. En dan kun je dat uiteindelijk in een functioneringsgesprek
kun je dat weer laten zien.”
O: “Ja, en dan heb je zeg maar toch de individuele coaching qua
ontwikkeling, competentieontwikkeling, en dan kun je daar in het
team mee experimenteren en oefenen en dan heb je zeg maar één keer
per jaar een individueel gesprek met je leidinggevende. Nou dan is
het qua tijd en belasting voor alle partijen te doen. En dan heb je
toch een maximaal rendement want het moet wel gaan leven en dat kan
alleen maar als je het regelmatig laat langskomen.”
Kelly: “Ja, en net als met zeven zien, die zou je ook bijvoorbeeld
één keer in het half jaar in een teamgesprek mee kunnen pakken, en
ook daaraan kun je dus weer linken naar je eigen persoonlijke site
van goh we hebben dit spel gedaan, wat heb ik daaruit gehaald. En
wat voor een kwaliteiten heb ik gekregen en wat voor een ja… “
O: “Ja, oooh.”
Kelly: “En zo kun je deze methoden gebruiken om toch tot één
concreet punt te komen.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “Want
hoelang duren..] (Super)
Codes: [Teamoverleg]
Sanne: “Want hoelang duren die teamoverleggen per keer?”
O: “Ja, teamoverleggen, maar dat is natuurlijk, de inhoud van het
teamoverleg daar kun je dan ook, daar moet je dan ook wat mee, want
het gaat wel tijd kosten. En ik denk wel dat dat efficiënter zou
kunnen. Ja. Je moet natuurlijk toch wat schrappen. En op een andere
manier, dus en dat, kijk wij hebben nu ook bijvoorbeeld de
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nieuwsbrief, die doen we drie keer per jaar. En dat zijn allemaal
organisatieontwikkelingen. Daar kun je ook al heel veel mee
ondervangen.” […]
O: “Elke leidinggevende vertelt dan allemaal nieuwtjes zeg maar..”
O: “En deze punten worden ook heel vaak nog in het team overlegd en
herhaald dus ik denk zelf dat er wel veel dubbelop gebeurt. Denk ik.
En ik weet dat er ook nog, zeker bij kinderdagverblijven, veel
kinderen worden besproken, die ook altijd bij de kind-bespreking
wordt besproken. Maar dat is een gewoonte, en dat is leuk. Maar ja
daar moet je gewoon in gaan schrappen, dat je zegt van dat doen we
niet meer en misschien moeten we die nieuwsbrief wel vier keer per
jaar doen om toch alle nieuwtjes uit de organisatie te behandelen. “
[…]
O: “Dat moeten we zelf, kijk je kunt hooguit adviseren. Kijk naar de
inhoud van je team en zijn er onderwerpen die bijvoorbeeld ook in
die nieuwsbrief heel goed genoemd kunnen worden dan scheelt dat
gewoon weer tijd.”
Kelly: “Ja. Want bij een teamoverleg zit wel altijd een teamleider,
of leidinggevende.”
O: “Leidinggevende en het team.”
Kelly: “Ja.”
-------------------Code: videointeractiebegeleiding {5-0}
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: “Ja, dat
is wel..] (Super)
Codes: [Videointeractiebegeleiding]
O: “Ja, dat is wel wenselijk. En nemen jullie ook de
videointeractiebegeleiding, die training die volgen we nu en daar
moeten we ook he, want we hebben gezegd dat vinden we helemaal
geweldig en we zitten nu nog in training maar dat willen we wel
implementeren dus ja dan moet je daar wel wat mee doen.”
Sanne: “Ja, die komen ook voor in de vragenlijst. Dat inderdaad ook
wel bij de pedagogisch medewerkers, dat ze al bezig zijn met
videointeractiebegeleiding.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: “Ja. Maar
het is wel een..] (Super)
Codes: [Videointeractiebegeleiding]
O: “Ja. Maar het is wel een middel, en daar zitten we, worden we nu
ook wel in getraind, ja ik doe er sowieso lang over, maar in feit is
het wel een hele snelle methode. Je hebt 5 minuten om te filmen en
het nabespreken een kwartier, en als het in een cyclus is dan gaat
het sneller. Dan hoef je het niet meer toe te lichten. […] Dus dat
is denk ik met twintig minuten, moet je al heel veel want je gaat
eigenlijk kijk je toch naar één aspect, en je gaat niet tien doelen
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uit één filmpje maar je, de pedagogisch medewerker geeft eigenlijk
zelf aan.”
Sanne: “Dan zou het dus wel eventueel op individueel niveau kunnen.”
O: “Ja. Videointeractiebegeleiding is heel erg vanuit individueel
vanuit de pedagogisch medewerker.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: “Ja, dat
is wel..] (Super)
Codes: [Videointeractiebegeleiding]
O: “Ja want dat is wel, ik noem het gewoon een revolutie, hier en
dat zal het ook worden bij de pedagogisch medewerkers en dat merk ik
bij mezelf al, bij het nabespreken van de filmpjes, dat doen we, ja,
allemaal collectief he, en dan merk je dus ook dat de
leidinggevende, ik zelf merk dat ook, dat je heel snel praat vanuit
de pedagogisch medewerker. Hoe handel jij, wat doe jij. De
pedagogisch medewerker staat centraal. En dat we echt die knop van
uitgaan van het kind, dat leren we dus ook bij
videointeractiebegeleiding. Ja en daar zijn we allemaal enthousiast
over, want daar draait het natuurlijk om.”
Kelly: “Ja.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [O: “Ja, dat
is ook..] (Super)
Codes: [Videointeractiebegeleiding]
O: “Ja, want dat is ook de kern van videointeractiebegeleiding. En
je ziet dat ook gewoon in de nabespreking van iemand die ik volg.
Naja die heeft ook zoiets van ze horen mij, ze horen mij, mij en mij
en ik kom duidelijk over en ik. Ja, maar hoe ga je in op het kind.
Nou dat is net alsof, dan moet er een knop in je omgaan dat wil je
niet weten. En oh, ik reageer helemaal niet op dat kind. Ze hebben
allemaal het idee dat ze heel goed ingaan op de signalen en
initiatieven van het kind. De kinderen worden erbij betrokken, nou
het is één grote shockbeleving.”
Kelly: “Hmm.”
Sanne: “Ja. Daarom is videointeractiebegeleiding een hele goede ook
om jezelf terug te zien.”
O: “Ja en het is zien is geloven. Ik bedoel je kunt erover praten
totdat je een ons weegt, en iedereen zegt nee ik ga…, ze zeggen ook
ze kunnen zich inleven in de kinderen, nou mag ik zeggen dat dat
niet zo is. Dat dat heel vaak niet zo is. Denk ik. Maar dat is wel,
ja je kunt zo leuk met kinderen omgaan. Dat idee van als je maar
aardig bent en gezellig en van kinderen houdt, dat je dan ook
automatisch een goede pedagogisch medewerker bent. Nou daar zit een
wereld van verschil vaak in. En dat is een hele harde dobber. Want
ja, je komt wel aan het zijn van mensen dan. Het is toch een groep
die vrij onzeker is en die al jaren in het vak zit. Dus die hoef je
dan, denken ze, niks meer te vertellen. Maar dat is wel heel erg
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confronterend. Maar oké van de andere kant, merk je ook dat ze het
heel, dat het heel erg, dat het ze ook echt raakt en ze willen er
ook allemaal vanaf wel. Het is niet dat ze denken van ja, ingaan op
het initiatief van het kind maar daar begin ik niet aan. Die
boodschap komt wel heel snel binnen dan.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Kelly: “Zoals
ik al zei..] (Super)
Codes: [feedback, aandacht, ondersteuning]
[Videointeractiebegeleiding]
Kelly: “Zoals ik al zei willen ze dan vooral feedback, aandacht en
ondersteuning. Naja een betere manier dan de VIB is er dan eigenlijk
niet om feedback te kunnen geven. En ze geven allemaal aan dat ze
het liefst nul tot dertig minuten ermee bezig zijn per maand. En
daarin werd ook een aantal keer erbij geschreven als toelichting dat
ze nu al teveel uren werken dus ik denk ook echt wel, willen we een
beetje draagkracht creëren dat het niet te belastend moet zijn voor
hun en dat het zeker niet teveel tijd moet gaan kosten.”
O: “Nee.”
Kelly: “Als je dan kijkt naar de vraag hoe ze dat vooral willen gaan
doen, dus mondeling, digitaal, schriftelijk, komt eruit voort dat ze
toch het liefst mondeling doen.”
O: “Ja.”
Sanne: “Dat heb je dan met videointeractiebegeleiding dan ook wel
weer, erna toch?
O: “Ja. Je hebt altijd een gesprek.”
P 2: Uitwerking interview met opdrachtgeefster1.pdf - [Sanne: “Ja en
als je dan...] (Super)
Codes: [Videointeractiebegeleiding]
Sanne: “Ja en als je dan weer dat videointeractiebegeleiding pakt,
dan heb je natuurlijk ook, daar zijn ze nu al een beetje bekend mee
zeg maar. Dus het is ook niet helemaal nieuw en dat is denk ik ook
wel goed. Want als je nu weer helemaal met een nieuwe methode komt…”
Kelly: “Ja en VIB komt sowieso dus dan ga je als wij iets ander gaan
doen, dan ga je naast elkaar werken terwijl je het veel beter samen
kan pakken.”
O: “Ja, precies. Een aantal is er al aan gewend want we hebben
afgezien van die zes die nu gevolgd worden, daarvoor hebben we al
anderen gehad. Dus al met al hebben we wel een stuk of tien,
vijftien, denk ik, pedagogisch medewerkers, al gefilmd. Naja dan zit
je al over de helft zeg maar. Nee dan zit je niet over de helft, één
derde, maar oké dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. Want je
staat daar met de camera op de groep en dan iedereen wat gebeurt
er.”
Sanne: “Ze krijgen het wel mee.”
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ӿ Bijlage 5: Volledige uitwerkingen deelvragen.
Uitwerking deelvraag 3
Voor het beantwoorden van deelvraag 3, is gebruik gemaakt van verschillende literaire en
pedagogische bronnen.
Het kind centraal
Een voorwaarde dat kinderen zich ten volle ontwikkelen, is een respectvolle, warme benadering
door de hen omringende volwassenen. Het vraagt van pedagogisch professionals dat zij zich
bewust zijn hun attitude, hun taalgebruik en hun handelen om hieraan een waardevolle
bijdrage te kunnen leveren. Ook kennis is vereist voor hun belangrijk en verantwoordelijke taak:
het mede opvoeden van kinderen. Hierbij sluiten zij zo veel mogelijk aan bij de behoeften van
kinderen en, gezien hun voorbeeldfunctie, leven zij wenselijk gedrag voor.
De eerste drie levensjaren zijn te beschouwen als de belangrijkste periode in een mensenleven.
De hersenen groeien in deze periode het snelst en het meest. Aangezien de ervaringen van een
kind in deze jaren de basis vormen voor zijn verdere ontwikkeling, is het relevant dat het in
deze periode zo veel mogelijk positieve ervaringen opdoet. Mede vanuit dit gegeven is het
wenselijk dat kinderen met respect worden bejegend, gezien de positieve die hieruit
voortvloeien die hun ontwikkeling ten goede komen. Alleen als een kind met respect en
warmte wordt behandeld, er rekening wordt gehouden met zijn behoeften en het zich
gewaardeerd voelt, kan het zich vrij, onbevangen en ten volle ontwikkelen. (Haze, 2012)
Respectvol aansluiten binnen het werken in de kinderopvang is op verschillende gebieden
mogelijk en wenselijk; respectvol aansluiten bij de ontwikkeling en interesses van kinderen,
respectvol aansluiten bij de gevoelens van kinderen, respectvol aansluiten bij de situatie,
respectvol aansluiten bij pedagogisch medewerkers en respectvol aansluiten bij ouders.
Ontwikkelingsfasen
In de ontwikkelingspsychologie wordt gesproken van ‘ontwikkeling’ als kinderen door het
verwerven van een aantal nieuwe vaardigheden op een ander niveau gaan functioneren; er
worden ‘fasen’ in de ontwikkeling onderscheiden. Er zijn echter weinig kinderen die helemaal
volgens het boekje een duidelijk af te bakenen overgang maken van de ene ontwikkelingsfase
naar de andere. Toch kunnen globale beelden van het functioneren van kinderen in
verschillende fasen enig houvast geven (NJI, 2013)
Baby’s (0−18 maanden)
Een baby is competent en krachtig, maar ook sterk afhankelijk van volwassenen. Een intieme,
zorgzame en betrouwbare relatie met de groepsleiding is belangrijk. Een jonge baby heeft
behoefte aan vertrouwde mensen (niet te veel wisseling) en een vertrouwde voorspelbare
omgeving en ritme. Ze bouwen zelfvertrouwen en een eerste besef van ‘Zelf’ op als ze fysieke
en emotionele veiligheid ervaren.
Baby’s:
› groeien en ontwikkelen in deze leeftijdsfase het snelst;
› zijn kwetsbaar, maar taai en volhardend;
› zijn afhankelijk van volwassenen voor het vervullen van hun behoeften;
› zijn zeer gemotiveerd om te leren en ‘zelf te doen’;

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Kelly Toebes en Sanne Koenders

97

› willen directe behoeftebevrediging en meteen aandacht;
› kunnen goed met non-verbale signalen aangeven wat ze nodig hebben;
› hebben zekerheid, voorspelbaarheid en regelmaat nodig;
› zijn gevoelig voor snelle schommelingen in gezondheid en welbevinden;
› hebben stabiele relaties nodig met een beperkt aantal sensitieve volwassenen.
De dreumes (18 maanden−30 maanden)
Het gedrag en de ontwikkeling van een dreumes varieert sterk; sprongen vooruit wisselen af
met enige terugval. Dreumesen worstelen met het ontwikkelen van het ‘ik’ en onafhankelijker
worden van de volwassene terwijl ze tegelijkertijd nog sterk emotioneel verbonden zijn en
steun nodig hebben. De wens tot zelf doen, ontdekken en hun groeiende behoefte aan
controle in dagelijkse bezigheden zijn vaak in conflict met hun afhankelijkheid van verzorgers
om dingen te laten gebeuren. Dreumesen maken zich snel fysieke, sociale en taalvaardigheden
eigen, maar dit heeft nog veel oefening nodig. Dreumesen vinden rituelen en routine aan de
ene kant prachtig, maar verzetten zich er soms ook tegen. Dit veroorzaakt vaak situaties met
tegenstrijdige gevoelens en acties, die veel vragen van de vindingrijkheid en het geduld van de
volwassene.
Dreumesen:
› zijn energiek en op weg;
› zijn bezig controle over hun wereld te krijgen, door het zoeken van grenzen en effect van hun
gedrag;
› willen vaak dingen die ver vooruit lopen op hun taal of fysieke mogelijkheden;
› zijn actief en nieuwsgierig;
› zijn vastbesloten om van alles te leren en gebeurtenissen en dingen te begrijpen;
› hebben intense en vaak onvoorspelbare gevoelens;
› worden gedreven door kansen en mogelijkheden en door aanmoediging;
› zijn impulsief en hebben nog weinig zelfcontrole;
› zijn gericht op het hier en nu;
› zoeken contact met anderen en leren door imitatie;
› leren met hun hele lijfje en leren door te doen en veel minder door wat er verteld wordt;
› dreumesen hebben andere behoeften dan baby’s en peuters, maar vallen soms tussen de wal
en het schip (Singer & Kleerekoper, 2009).
De peuter (30 maanden−48 maanden)
De peuter heeft een groeiend taalvermogen en leert verschillende standpunten zien. Hij of zij
krijgt inzicht in afbeeldingen, symbolen, getallen, en woorden. Het activiteitenaanbod in de
kinderopvang moet zorgen voor leerrijke ervaringen, zodat kinderen begrip voor hun eigen
belevingswereld en de wereld om hen heen kunnen opbouwen. Peuters zijn nog steeds
wisselend in hun ontwikkelingstempo; ze gaan dan weer ineens met sprongen vooruit en staan
dan weer een poosje stil of vallen even terug. Maar ze leren steeds beter om te gaan met
veranderingen en onverwachte gebeurtenissen. Ze kunnen zelf steeds beter activiteiten
plannen en overzien en ze krijgen steeds meer inzicht in hun eigen rol.
Peuters:
› herkennen patronen en regels in de wereld. Dit moedigt hen aan om vragen te stellen en te
reageren op onzin en humor;
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› krijgen een groeiende mogelijkheid om het gezin, thuis en kindercentrum te zien in het
perspectief van de groter wordende wereld;
› krijgen nieuwe mogelijkheden zoals omgaan met symbolen, voorstellingen, creativiteit,
muziek, woordspelletjes en getallen;
› ontwikkelen taal en rekenkundige vaardigheden; ook inzicht in begrippen, oorzaak/gevolg,
verbale expressie en ontdekkingen in de fysieke en sociale wereld;
› ontwikkelen een beter geheugen en kunnen daarom verhalen vertellen, complexere situaties
oplossen, langer met iets bezig zijn en zijn meer ‘gericht nieuwsgierig’;
› ontwikkelen sociale vaardigheden om vriendschappen aan te gaan en vast te houden en er
wordt een begin gemaakt om het uitgangspunt van een ander te zien;
› ontwikkelen fysieke vaardigheden verder;
› leren steeds beter plannen maken, controleren, vragen stellen en na te denken over
activiteiten en taakjes;
› gebruiken hun fantasie en voorstellingsvermogen om de eigen identiteit en die van de ander
te verkennen (Singer & Kleerekoper, 2009).
Pedagogisch kader 0-4 jaar – competenties voor kinderen.
In 2006 heeft pedagoog Elly Singer, samen met het pedagogisch platform, een pedagogisch
kader ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar in de kinderopvang.
Pedagogisch kader Kindercentra 0-4 jaar biedt een beschrijving van wat onder verantwoorde
en goede kinderopvang wordt verstaan en wat kinderen moeten leren. Kindercentra bieden
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en laten veel ruimte voor de verschillen in ontwikkeling.
In het Pedagogisch kader worden daarom globale doelen en competentiegebieden voor
baby’s, dreumesen en peuters genoemd. Veel aandacht wordt besteed aan hoe pedagogisch
medewerkers jonge kinderen kunnen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling. Het
Pedagogisch kader biedt een richtinggevend raamwerk en is opgezet als een soort kaart
waarmee instellingen en pedagogisch medewerkers hun eigen weg kunnen vinden(Singer &
Kleerekoper, 2009).
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar gaat over de bijdrage die kindercentra leveren aan de
ontwikkeling van jonge kinderen. Het maakt voor alle betrokkenen duidelijk wat goede
kinderopvang inhoudt. Kindercentra bieden kinderen een omgeving waar ze zich veilig en
vertrouwd voelen en samen met andere kinderen spelen en leren. In samenwerking met de
ouders worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling. Kindercentra bieden iets extra’s
naast de gezinsopvoeding. Er is buiten en binnen ruimte voor rennen, fietsen, klimmen en
rustig ontspannen. Kinderen dagen elkaar uit en leren om rekening met elkaar te houden. Ze
leren alle vaardigheden die ze nodig hebben voor latere sociale relaties en voor een goede start
op de basisschool. Pedagogisch medewerkers maken een wereld van verschil (Singer &
Kleerekoper, 2009).
Het idee om een Nederlands Pedagogisch kader voor kindercentra te maken, ontstond in het
najaar 2005 bij het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang. In de jaren daarvoor was veel
tijd en energie gestoken in de uitbreiding van kwalitatief goede opvangvoorzieningen voor
kinderen van 0 tot 4 jaar. De reden van deze uitbreiding was het scheppen van mogelijkheden
voor ouders om werk en kinderen te combineren (Singer & Kleerekoper, 2009).
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Het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang ziet het landelijk Pedagogisch kader als
middel tot kwaliteitsverbetering van de hele sector:
1. Het biedt een gemeenschappelijk kader dat pedagogisch medewerkers inspireert en
ondersteunt bij het in beeld brengen van hun pedagogische werk.
2. Het vormt een basis voor pedagogische beleidsplannen voor de eigen instelling die worden
bespoken met de ouders.
3. Het maakt wetenschappelijke en praktijkkennis, die ontwikkeld is in diverse organisaties in
binnen en buitenland, toegankelijk voor de hele sector.
4. Het gebruik levert discussies in de sector op die kunnen leiden tot vernieuwingen in het
Pedagogisch kader.
5. Het dient als basis in de opleidingen voor pedagogisch medewerker en pedagogisch
stafmedewerker en voor overleg tussen opleidingen en werkveld.6. Het Pedagogisch kader kan
worden opgenomen in het beleidskader voor kwaliteitsbewaking van de sector. Er kan
bijvoorbeeld in de Wet Kinderopvang of in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang naar
verwezen worden (Singer & Kleerekoper, 2009).
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar:
• inspireert en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk;
• vormt de basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra;
• maakt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk voor de hele sector;
• is uitgangspunt voor de kinderopvangopleidingen;
• laat zien wat opvoeden in kindercentra inhoudt voor ouders en geïnteresseerden.
(Singer & Kleerekoper, 2009).
Bouwstenen voor een theoretisch kader:
Het pedagogisch kader is gebaseerd op vijf soorten van bouwstenen:
1. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind.
2. Democratische waarden en normen.
3. De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.
4. Ontwikkelingspsychologische inzichten.
5. Gesystematiseerde praktijkkennis.
(Singer & Kleerekoper, 2009).
1. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind:
Het verdrag is aangenomen door de Verenigde Naties in 1989 en door Nederland geratificeerd
in 1995. Het verdrag geeft een visie op kinderen, die uitgaat van de erkenning dat kinderen
mensen zijn met eigen rechten. De volgende rechten uit dit verdrag zijn relevant voor het
Pedagogisch kader:
» Kinderen hebben recht op fysieke en emotionele veiligheid en bescherming van hun
integriteit.
» Kinderen hebben recht op verbondenheid met hun ouders en op respect voor de culturele
identiteit van hun familie.
» Kinderen hebben recht om te leren en om hun talenten te ontwikkelen.
» Kinderen hebben het recht om gehoord te worden en om bij te dragen aan de sociale groep
of gemeenschap.
» Kinderen hebben recht op respect voor diversiteit en daarmee recht op extra zorg in verband
met handicaps of sociale achterstanden.
(Singer & Kleerekoper, 2009).
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2. Democratische waarden en normen:
De beste voorbereiding op leven in een democratie is het daadwerkelijk ervaren van
democratie in de kindergroep.
3. De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang:
De Wet kinderopvang (2005) en het convenant Kwaliteit kinderopvang gelden voor
kinderdagverblijven. De Wet en het convenant stellen dat kinderopvang gericht moet zijn op:
» Samenwerking met ouders.
» Bieden van veiligheid en verbondenheid.
» Overdragen van waarden en normen.
» Verwerven van sociale en persoonlijke competenties.
4. Ontwikkelingspsychologische inzichten:
Het Pedagogisch kader is gebaseerd op kennis van de ontwikkeling van jongen kinderen, van
baby’s tot kleuters.
5. Gesystematiseerde praktijkkennis:
Bij de uitwerking van het pedagogisch kader in verzorg- leeractiviteiten en speel-leeractiviteit is
gebruik gemaakt van kennis uit de praktijk.
Holistische benadering:
Voelen, ervaren, leren, spelen, praten, samen dingen doen, fantasie, denken gaan bij kinderen
samen. Daarom is het Pedagogisch kader gebaseerd op een holistische benadering van het
kind. Voor het onderscheid in verschillende competenties geldt hetzelfde als voor de
onderscheidingen tussen basale behoeften en manieren van leren van kinderen: ze hangen
samen en overlappen elkaar grotendeels.
Profilering en keuzes van ouders:
Het Pedagogisch kader geeft een breed overzicht van de competenties die 0- tot 4-jarigen
kunnen ontwikkelen in kindercentra. Een kinderopvangorganisatie kan hierbinnen eigen
accenten leggen. De keuze voor en accentuering van bepaalde pedagogische doelen is niet
alleen een zaak van de organisatie en de pedagogisch medewerkers. Dit moet gebeuren in
samenspraak met de ouders. Als kindercentra hun pedagogische accenten en keuzes duidelijk
in hun beleidsplan beschrijven, kunnen ouders kiezen voor opvang die overeenkomt met hun
eigen waarden en normen (Singer & Kleerekoper, 2009).
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Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar:

Figuur 51.

Het pedagogisch kader deelt de beschrijving van ‘goede kinderopvang’ aan de hand van drie
vragen:
Wat hebben kinderen nodig gezien hun leeftijd en karakter? (pedagogische kennis)
Een kind ontwikkelt zich het beste als het op het juiste moment (leeftijd en ontwikkelingsfase)
de juiste speel- en leerkansen krijgt. Kinderen kunnen zich echt overgeven aan spel als de
speelomgeving voldoende bescherming geeft. Kinderen hebben dus ontwikkelingskansen
nodig, in een veilige omgeving.
Veilige omgeving
Balledux & Hoex: “Een kind dat zich niet op zijn gemak voelt, durft niet te gaan ontdekken en
uitproberen. Ieder kind heeft behoefte aan een vertrouwde omgeving met vertrouwde
personen (emotioneel veilig). Die omgeving moet ook zonder gevaar of groot risico op pijn zijn
(fysiek veilig). Een bang kind kan niet spelen en leren. Een kind dat steeds op zijn hoede moet
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zijn voor pijn, schrik of vreemde situaties heeft geen plezier. Voor alle kinderen is het belangrijk
dat er sprake is van welbevinden; kinderen moeten zich op hun gemak voelen op de
kinderopvang. Daardoor kunnen zij met plezier, aandacht en concentratie (met betrokkenheid)
spelen” (Balledux & Hoex, 2010)
Ontwikkelkansen
Ieder kind heeft eigen talenten, een eigen karakter en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Het is
belangrijk dat een pedagogisch medewerker weet wat een kind kan op een bepaalde leeftijd en
welk spelmateriaal voor die leeftijd geschikt is (Hoex & Verweij-Kwok, 2012).
Pedagogische doelen: Wat willen we voor kinderen bereiken?
In de Wet kinderopvang worden vier pedagogische basisdoelen genoemd, die een
uitgangspunt vormen voor alle omgang met ieder kind:
1. Emotionele veilige omgeving.
2. Kans om persoonlijke competenties te ontwikkelen.
3. Kans om sociale competenties te ontwikkelen.
4. Voorbeeld en uitleg over omgangsregels, over waarden en normen.
De persoonlijke competenties zijn verder uitgewerkt in:
› emotionele competenties
› cognitieve competenties
› communicatieve competenties
› motorisch- zintuiglijke competenties
› creatief- beeldende competenties
De pedagogische basisdoelen:
Kinderen zijn trots op wat ze kunnen. Ze willen dat laten zien en delen. Daarom hebben we de
competenties vertaald in hun woorden. Zo komen we tot de volgende soorten van
competenties:
1. Emotionele competenties.
Het gevoel er te mogen zijn en op anderen te kunnen vertrouwen ontstaat bij kinderen in
relatie met andere mensen. Belangrijke voorbeelden:
» Vertrouwen in pedagogisch medewerkers. Het kind kan steun zoeken en zich laten troosten,
bijvoorbeeld bij het brengen. Bij het spelen gebruikt het kind de pedagogisch medewerker als
veilig baken en zoekt nabijheid of oogcontact.
» Bewustwording van zichzelf. Bijvoorbeeld van eigen smaak bij het eten. Het kind durft iets te
ondernemen. Het kind laat merken als hij of zij een aanraking niet fijn vindt bij het verzorgen.
» Vertrouwen op eigen kracht en vermogen. Het kind leert door vallen en opstaan en is niet snel
ontmoedigd. Het kind wil zelf problemen oplossen en onderzoekt zijn of haar omgeving.
» Bewustwording van identiteit, sekse, leeftijd en persoonlijke kenmerken;
» Positieve levenshouding: plezier in eigen lijf en leven, plezier in het omgaan met anderen. Het
kind geniet van knuffels van de pedagogisch medewerkers, eet met smaak, geniet van
bewegen en nieuwe vaardigheden.
2. Cognitieve competenties.
Jonge kinderen zijn kleine onderzoekers. Ze willen hun wereld snappen: hun sociale wereld,
hun gevoelswereld en de natuur en de dingen. En ze verruimen hun wereld door nieuwe
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ontdekkingen. Belangrijke competenties zijn:
» Begrijpen en benoemen van emoties en bedoelingen bij verzorgen en samenspelen. Boos,
blij, verdrietig, moe, pijn, nodig moeten plassen, mee willen doen, niet mee mogen doen,
enzovoort.
» Gebruiken van alle zintuigen bij het verkennen van de wereld. Horen, zien, voelen, proeven,
ruiken. De wereld willen ontdekken.
» Kennen van woorden voor vertrouwde dieren, planten en dingen, voor de seizoenen en het
weer.
» Zoeken naar verbanden tussen gebeurtenissen (oorzaak − gevolg); logisch denken.
» Ordenen, meten en tellen, verzamelen van vertrouwde dingen en materialen.
» Geconcentreerd (alleen) spelen en vasthouden aan een plan; doorzettingsvermogen.
3. Communicatieve competenties.
Zelfs de aller jongste kinderen hebben vaardigheden om zichzelf kenbaar te maken. Door
geluidjes, gebaren, kijken, oogcontact. Rond het eerste jaar komt daar de taal bij. De taal van
jonge kinderen is aanvankelijke zeer beperkt, maar effectief voor de goede verstaander.
Competenties die kinderen ontwikkelen, zijn:
» Praten met woorden en in eenvoudige zinnen, eventueel tweede taalverwerving.
» Non-verbale communicatie begrijpen en gebruiken.
» Beurt nemen en geven.
» Gemotiveerd zijn om anderen te begrijpen en om zich zelf begrijpelijk te maken.
» Luisteren naar een verhaal.
» Vertellen wat het voelt, wil of heeft meegemaakt.
» Kijken naar en begrijpen van plaatjes en foto’s.
» Begrijpen van de betekenis van geschreven taal.
4. Motorische-zintuigelijke competenties.
Jonge kinderen hebben een aangeboren drang om dingen zelf te doen. Eerst binnen de relatie
met hun verzorgers, bijvoorbeeld leren zuigen, zich omdraaien. Later in toenemende mate
zelfstandig, bijvoorbeeld kruipen, los leren lopen, glijden, fietsen, zelf eten en drinken.
Competenties op dit gebied zijn:
» Grof motorische vaardigheden, zoals kruipen, lopen, rennen, springen, glijden, schommelen,
dansen.
» Evenwicht bewaren, zoals bij los zitten, lopen, zich omdraaien, kopjeduikelen.
» Fijn motorische vaardigheden bij het eten, aan en uitkleden en spelen met fijner materiaal als
blokjes, insteekblokken, papier, verf, puzzels.
» Bewegen op muziek en maken van ritmische bewegingen.
» Plezier in bewegen, gevaar onderkennen.
» Plezier in zintuiglijke ervaringen als voelen, ruiken, horen, proeven, zien.
» Bouwen en uitvinden. Het kind vindt oplossingen bij het maken van garages van blokken,
hutten bouwen, bruggen maken, enzovoort.
5. Creatief beeldende competenties
Ritmes en bewegen en zanggeluid maken horen bij de natuur van mensen. Evenals de neiging
om zich uit te drukken in materie, door verven, tekenen, kleien, dingen maken en versieren.
Plezier in schoonheid, eigen lijf en samenzijn zijn hiermee verbonden. Competenties die
kinderen leren, hebben betrekking op:
» Dans en beweging.
» Zingen en muziek maken.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Kelly Toebes en Sanne Koenders

104

» Tekenen, verven en beeldende uitingen.
» Bouwen en constructies van klein en groot materiaal.\
» Gevoel voor schoonheid.
6. Sociale competenties.
Ook de sociale competenties ontstaan in relatie met andere mensen. Voorbeelden van
competenties van jonge kinderen in kindercentra zijn:
» Hulp vragen en ontvangen. Bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden kan het goed samenwerken.
Het kind weet wanneer hij zijn armpjes omhoog moet doen, wat hij of zij zelf kan en waar hulp
nodig is.
» Gevoel van erbij horen en verbondenheid met familie en de groep in het kindercentrum. Het
kind is blij als het wordt opgehaald en kijkt graag naar foto’s van thuis. Het kind is trots op zijn
of haar ouders. In de groep kent het kind de liedjes en weet bij welke pedagogisch
medewerkers en kinderen hij of zij hoort.
» Anderen aanvoelen en rekening houden met elkaars gevoelens. Het kind kan andere kinderen
troosten en snapt wanneer hij of zij een ander niet moet storen. Het kind kan aanwijzingen van
de pedagogisch medewerker opvolgen.
» Imiteren. Het kind kan goed kijken en nadoen, zowel volwassenen als kinderen. Het kind kan
ook gedrag voordoen en andere kinderen uitdrukkelijk uitnodigen om te imiteren.
» Samen spelen. Het kind kan beurten geven en nemen, snappen wat andere kinderen willen,
bij het spel van andere kinderen aansluiten, conflicten oplossen en verzoenen.
» Initiatief nemen en volgen, en leiding geven en accepteren. Het kind kan een spel beginnen
en andere kinderen rollen geven.
» Bijdragen aan het geheel en helpen. Het kind kan helpen met opruimen, tafel dekken,
schoonmaken, jongere kinderen helpen, troosten, cadeautjes maken, feest helpen
voorbereiden.
» Zorg voor de natuur. Het kind weet hoe hij of zij met planten en dieren moet omgaan, is
nieuwsgierig en zorgzaam.
» Spirituele of godsdienstige gevoelens, bewondering voor de natuur en schoonheid. Geniet
van samen religieuze liedjes zingen en feesten vieren. Het kind luistert graag naar verhalen en
doet mee in het gebed. Het kind geniet van mooie dingen en schoonheid in de natuur.
7. Morele competenties
Jonge kinderen willen er graag bij horen en verlangen naar goedkeuring. Ze zijn ontvankelijk
voor regels en gezamenlijke rituelen.
Ze leren competenties om:
» Emoties op een acceptabele manier te uiten. Het te zeggen in plaats van te slaan en te
schoppen.
» Te beseffen dat het eigen handelen iets te weeg kan brengen in de wereld; dat het kind
iemand blij kan maken of pijn kan doen.
» Verantwoordelijkheid en schuldbesef te tonen. Na een ruzie wil het kind het goedmaken. Het
kind wil graag een taakje voor de pedagogisch medewerker
doen.
» Te gehoorzamen en goede manieren te laten zien. Het kind kan aanwijzingen van de
pedagogisch medewerkers opvolgen en luisteren. Het kind kan rituelen opvolgen als handen
wassen, vieze schoenen uittrekken, gezicht schoonmaken na het eten; groeten bij weggaan en
binnenkomen. » Voor zichzelf op te komen. Als het kind onheus behandeld is, kan het dat
zeggen en duidelijk maken. Het kind zegt als hij of zij iets graag wil.
» Morele gevoelens te uiten als trots, schuld en schaamte. Als het kind iets fout of goed heeft
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gedaan, is dat duidelijk of laat hij of zij dat duidelijk zien in lichaamstaal. Het kind kan het ook
zeggen met woorden.
» Respect te hebben voor diversiteit. Het kind weet dat niet alle kinderen hetzelfde zijn. Dat
sommige kinderen meer en anderen minder kunnen. Dat sommige kinderen een andere taal
spreken en ander voedsel eten (Singer en Kleerenkoper, 2009).
Pedagogische middelen: Wat doen we in de kinderopvang?
Vijf vormen van pedagogische inzet
Wat kan een pedagogisch medewerker inzetten om aan de vier basisdoelen te werken?
Wat kan zij doen om een opvangsituatie te creëren, die goed is voor kinderen, die leuk is en
uitdagend, die kinderen stimuleert en steunt? Er zijn vijf vormen van pedagogische inzet, die
een pedagogisch medewerker gebruikt in haar werk:
1. De interactie tussen pedagogische medewerker en het kind.
2. De binnen en buitenruimte
3. De groep
4. Het activiteitenaanbod
5. Het spelmateriaal
(Singer & Kleerekoper, 2009).
Uitwerking deelvraag 4:
1. Zorg dragen voor het emotioneel welbevinden en veiligheid van kinderen
STARTBEKWAAM
1

Zorg dragen voor het emotioneel welbevinden
en veiligheid van kinderen
* Zorgzaam (11x)
Veilige basis bieden
* Veilige omgeving bieden (11x)
a Draagt bij aan veiligheid door vooraf grenzen
aan te geven en volgens de geldende afspraken
structuur aan te bieden.
b Zorgt voor voorspelbaarheid door herhaalde
handelingspatronen, rituelen en dagritme te
volgen.
c Signaleert problemen, en zoekt in overleg
oplossingen. Werkt eraan dat kinderen elkaar
geen pijn doen, elkaar niet storen, plezier met
elkaar hebben en moedigt vriendschappen aan.

Flexibiliteit in structuur en aanpak bieden
* Flexibel (6x)
d Voert een dagprogramma met ruimte voor
individuele verschillen uit; past in overleg met
collega’s dagelijkse routines aan aan behoefte
van het kind/de groep/ de situatie.

VAKBEKWAAM
1 Zorg dragen voor het emotioneel
welbevinden en veiligheid van kinderen
Zorgzaam (11x)
Veilige basis bieden
Veilige omgeving bieden (11x)
a Biedt veiligheid door vooraf grenzen aan
te geven en structuur aan te brengen.
b Zorgt voor voorspelbaarheid door
herhaalde handelingspatronen, rituelen
en dagritme.
c Voorkomt problemen, weet wat kritieke
momenten en situaties zijn en zoekt
daarvoor oplossingen. Werkt eraan dat
kinderen elkaar geen pijn doen, elkaar niet
storen, plezier met elkaar hebben en
moedigt vriendschappen aan.
Flexibiliteit in structuur en aanpak bieden
Flexibel (6x)
d Biedt een dagprogramma met ruimte voor
individuele verschillen; hanteert het
dagprogramma flexibel en past dagelijkse
routines aan aan behoefte van het kind/de
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*

Stimuleren van het ontwikkelen eigenheid (3x)
e

Emotionele ondersteuning bieden (sensitieve
responsiviteit)
* Inlevingsvermogen (11x)
e Zorgt ervoor dat alle kinderen gedurende de dag
positieve aandacht krijgen.
* Positieve benadering (1x)
f Is niet gehaast en geeft het kind ruimte iets in
zijn eigen tempo te doen.
* Rustig (6x)
* Geduldig (5x)
g Heeft belangstelling voor dat wat het kind doet
en aandraagt, leeft mee, luistert en gaat in
gesprek.
* Luisteren (4x)
h Neemt initiatief tot praten met een kind, wacht
af tot het kind daarop reageert en reageert dan
zelf weer. Zorgt dat hij/zij nabij is, (oog)contact
kan leggen met een kind en kan reageren op
contact zoeken van het kind; reageert op
(stress)signalen, zoals honger, pijn en angst van
kinderen die zich niet verbaal uit kunnen
drukken.

Emotionele ondersteuning bieden
(sensitieve responsiviteit)
Inlevingsvermogen (11x)
f Zorgt ervoor dat alle kinderen gedurende
de dag positieve aandacht krijgen.
Positieve benadering (1x)
g Is niet gehaast en geeft het kind ruimte
iets in zijn eigen tempo te doen.
Rustig (6x)
Geduldig (5x)
h Heeft belangstelling voor dat wat het kind
doet en aandraagt, leeft mee, luistert en
gaat in gesprek.
Luisteren (4x)
i Communiceert in dialoog door eerst
contact te zoeken, af te wachten tot het
kind reageert en dan zelf weer te
reageren.

j

i

Begeleidt alles wat hij/zij ziet en doet met taal,
vertelt wat er gaat gebeuren, legt uit.

groep/ de situatie. Houdt hierbij rekening
met de leeftijdsfase en met bijzondere
gebeurtenissen.
Stimuleren van het ontwikkelen eigenheid
(3x)
Zorgt voor een balans in de autonomie en
afhankelijkheid van kinderen en is bewust
bezig om het initiatief aan het kind te
laten; zich te laten leiden door het kind in
het individuele contact; zelf dingen op te
laten lossen en keuzes te maken en te
helpen.

k

Zorgt dat hij/zij nabij is, (oog)contact kan
leggen met een kind en kan reageren op
contact zoeken van het kind; reageert op
(stress)signalen, zoals honger, pijn en
angst van kinderen die zich niet verbaal uit
kunnen drukken.
Begeleidt alles wat hij/zij ziet en doet met
taal, vertelt wat er gaat gebeuren, legt uit,
verwoordt gevoelens, vertelt verhalen
over dingen die kinderen bezighouden en
sluit hierbij aan bij de belevingswereld van
een kind.
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2. Zorg dragen voor het lichamelijk welbevinden en veiligheid van kinderen

2
*

a

STARTBEKWAAM
Zorg dragen voor het lichamelijk
welbevinden en veiligheid van kinderen
Veilige omgeving bieden (11x)
Een verantwoorde omgeving voor
ontdekken en oefenen creëren
Zorgt ervoor dat ruimte en materialen
schoon en opgeruimd zijn, voert
huishoudelijke werkzaamheden uit hierbij
rekening houdend met dagritme en
dagindeling van kind en de groep.

b Is op de hoogte van richtlijnen en
protocollen van de organisatie en van
voeding- dieet- milieu- en ergonomische
richtlijnen. Past deze op aanwijzing van
collega’s toe en houdt
verzorgingsgegevens bij.

VAKBEKWAAM
Zorg dragen voor het lichamelijk welbevinden en
veiligheid van kinderen
Veilige omgeving bieden (11x)
Een verantwoorde omgeving voor ontdekken en
oefenen creëren
a Zorgt ervoor dat ruimte en materialen schoon en
opgeruimd zijn en ziet of er huishoudelijke
werkzaamheden verricht moeten worden. Voert
de werkzaamheden uit of laat ze uitvoeren,
hierbij rekening houdend met dagritme en
dagindeling van kind en de groep.
b Handelt volgens richtlijnen en protocollen van de
organisatie, past voeding- dieet-, milieu- en
ergonomische richtlijnen toe en houdt
verzorgingsgegevens bij.
2

c

c

Draagt bij aan een balans tussen
veiligheid en uitdaging door binnen
bestaande kaders kinderen te laten
oefenen, te laten ontdekken en te laten
ondervinden wat wel en niet lukt.

d Controleert en toetst de ruimte en het
materiaal en past deze in overleg aan het
gebruik aan. Zorgt dat er gereageerd
wordt op onveilige situaties en verricht
eerste hulp bij kleine ongevallen.

e

*
f

g

Begeleiden op lichamelijk vlak
Ziet wanneer een kind verzorgd moet
worden en reageert erop. Gebruikt
verzorgende momenten voor het bieden
van rust, het geven van aandacht en het
opbouwen van contact. Neemt daarbij
initiatief tot interactie.
Aandacht (1x)
Geeft kinderen informatie over
persoonlijke verzorging, hygiëne en
dergelijke.
Bekijkt, in overleg, op welke momenten
het initiatief bij het kind kan liggen en
stimuleert de zelfredzaamheid van
kinderen door uit te leggen hoe ze iets
moeten doen, het voor te doen en te

Signaleert de symptomen van de meest
voorkomende ziekten. Geeft binnen kaders
geneesmiddelen aan kinderen.
d Zorgt voor een balans tussen veiligheid en
uitdaging door een situatie zo te maken dat die
uitlokt tot uitproberen en tegelijkertijd
verantwoord is kinderen te laten oefenen, te
laten ontdekken en te laten ondervinden wat
wel en niet lukt.
e Is gespitst op veiligheid en welbevinden; screent
de omgeving en het gedrag van kinderen daarop.
Controleert en toetst de ruimte en het materiaal
en past deze aan het gebruik aan. Treedt direct
op bij onveilige situaties; past de situatie aan en
verricht EHBO bij kleine ongevallen.
Begeleiden op lichamelijk vlak
f Ziet wanneer een kind verzorgd moet worden en
reageert erop. Past de verzorging en
ondersteuning aan het individuele kind aan.
Gebruikt verzorgende momenten voor het
bieden van rust, het geven van aandacht en het
opbouwen van contact.
Aandacht (1x)
g Geeft kinderen informatie over persoonlijke
verzorging, hygiëne en dergelijke.
h Bekijkt op welke momenten het initiatief bij het
kind kan liggen en stimuleert de zelfredzaamheid
van kinderen door uit te leggen hoe ze iets
moeten doen, het voor te doen en te laten
oefenen.
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laten oefenen.
h Ondersteunt het kind als een verzorgende
taak niet lukt en bouwt, in samenspraak,
de ondersteuning stapsgewijs af.

i

Ondersteunt het kind als een verzorgende taak
niet lukt en bouwt de ondersteuning stapsgewijs
af.

3. Steunen en stimuleren van de ontwikkeling van competenties van kinderen

3

a

STARTBEKWAAM
Steunen en stimuleren van de
ontwikkeling van competenties van
kinderen
Steunen en stimuleren
Herkent de verschillende competenties
die kinderen ontwikkelen en werkt mee
aan een gevarieerd aanbod (van
ervaringen).

b Begeleidt volgens de afspraken met
collega’s en ouders, verdiept zich in het
pedagogisch plan van de organisatie en
past dat onder begeleiding toe.
c Betrekt de kinderen bij het uitvoeren van
de dagelijkse (huishoudelijke en
verzorgende) werkzaamheden en geeft
ze, in afstemming op hun ontwikkeling,
een rol in de uitvoering ervan.
d Begeleidt kinderen zowel individueel als
in kleiner en groter groepsverband.
Autonomie respecteren
Biedt, op basis van overleg met collega’s
en ouders, kinderen de ruimte om zich in
eigen tempo en op eigen wijze te
ontwikkelen en volgt ervaren collega
daarin.
f Wisselt op aanwijzing van ervaren
collega actief stimuleren en
interveniëren (mengen in) en volgen en
op de achtergrond blijven af.
Inspelen op ontwikkeling
* Inzicht (7x)
g Verdiept zich bij elk kind in het
ontwikkelingsniveau, aard, gewoontes en
interesses en leert zo alle kinderen
kennen.
h Observeert systematisch en op
aanwijzen de individuele kinderen en de
groep.
e

VAKBEKWAAM
3 Steunen en stimuleren van de ontwikkeling van
competenties van kinderen
Steunen en stimuleren
a Zorgt dat alle competenties die kinderen
ontwikkelen aan bod komen door een gevarieerd
aanbod (van ervaringen); het inspelen op dat wat
kinderen aangeven en de aandacht te richten op
specifieke competenties, waaronder taalbegrip en
taalgebruik.
b Begeleidt volgens het pedagogisch plan van de
organisatie en volgens de afspraken met collega’s
en ouders.
c

Betrekt de kinderen bij het uitvoeren van de
dagelijkse (huishoudelijke en verzorgende)
werkzaamheden en geeft ze, in afstemming op
hun ontwikkeling, een rol in de uitvoering ervan.

d Bouwt bewust in dat er zowel individueel als in
kleiner en groter groepsverband kinderen
begeleid worden.
Autonomie respecteren
e Biedt, op basis van overleg met collega’s en
ouders, kinderen de ruimte om zich in eigen
tempo en op eigen wijze te ontwikkelen.

f

g

Vindt een evenwicht tussen actief stimuleren en
interveniëren (mengen in) en volgen en op de
achtergrond blijven.
Inspelen op ontwikkeling
Inzicht (7x)
Kent van alle kinderen het ontwikkelingsniveau,
aard, gewoontes en interesses.

h Observeert systematisch en gedurende de dag de
individuele kinderen en de groep. Hanteert kind
volgsystemen zoals dat in het kindercentrum
gebruikelijk is. Zorgt voor verslaglegging van
individuele ontwikkelingslijnen van kinderen.
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i
j

k

l

Hanteert kind volgsystemen zoals dat in
het kindercentrum gebruikelijk is.
Zorgt onder begeleiding voor
verslaglegging van individuele
ontwikkelingslijnen van kinderen.
Is bekend met de ontwikkeling(fasen) die
kinderen doormaken, signaleert
voortgang of afwijkingen in de
ontwikkeling en biedt hiervoor gerichte
activiteiten aan.
Geeft onder begeleiding uitvoering aan
plan van aanpak van bijzondere
individuele en groepssituaties zoals het
omgaan met beperkingen, conflicten in
de groep of gedragsproblemen.

i

Sluit aan bij de ontwikkeling(fasen) die kinderen
doormaken, signaleert voortgang of afwijkingen
in de ontwikkeling en biedt hiervoor gerichte
activiteiten aan.

j

Bedenkt plan van aanpak van bijzondere
individuele en groepssituaties zoals het omgaan
met beperkingen, conflicten in de groep of
gedragsproblemen.

4. Steunen en stimuleren van spelen en leren van kinderen

4

a

*
b

c

d

e

STARTBEKWAAM
Steunen en stimuleren van spelen en leren
4
van kinderen
Ontwikkeling stimuleren
Komt met voorstellen voor het aanbieden van a
gevarieerd materiaal, activiteiten en
spelvormen, biedt bewegingsruimte.

Creatief (5x)
Ontlokt op aanwijzen spontaan spel bij
kinderen door het aanbieden van materiaal
en speelgoed dat geschikt is voor een kind en
past bij de leeftijdsfase.
Laat initiatief aan het kind, kijkt wat er
gebeurt en grijpt niet meteen in als kinderen
een activiteit niet helemaal goed uitvoeren.

Geeft aanwijzingen of instructie, doet voor en
helpt ze.

Laten delen, ervaren, ontdekken,
onderzoeken en uitbreiden
Doet en speelt mee, praat erover en geeft
woorden aan ervaringen. Draagt bij aan het
ontdekken en ervaren van kinderen door
nieuwe elementen in te brengen in het spel
en te wijzen op andere
gebruiksmogelijkheden.

b

c

d

e

VAKBEKWAAM
Steunen en stimuleren van spelen en leren
van kinderen
Ontwikkeling stimuleren
Is vindingrijk in het bieden van gevarieerd
materiaal, activiteiten en spelvormen, biedt
bewegingsruimte en prikkelt alle zintuigen
ermee. Wijdt kinderen in de domeinen van
de samenleving zoals natuur, drama en
techniek, door gevarieerde thema’s op te
pakken.
Creatief (5x)
Ontlokt spontaan spel bij kinderen door het
aanbieden van materiaal en speelgoed dat
geschikt is voor een kind en past bij de
leeftijdsfase.
Laat initiatief aan het kind, kijkt wat er
gebeurt en gebruikt dat om kinderen te
laten leren. Geeft kinderen de ruimte om te
leren van dingen of situaties die niet
helemaal goed gaan.
Schat in wat kinderen niet alleen, maar met
hulp wel kunnen en nodigt ze uit dit te
doen. Geeft aanwijzingen of instructie, doet
voor en helpt ze.
Laten delen, ervaren, ontdekken,
onderzoeken en uitbreiden
Doet en speelt mee, praat erover en geeft
woorden aan ervaringen. Ziet en grijpt
kansen om kinderen iets te leren door spel
en taal uit te breiden, een bepaalde kant op
te leiden, nieuwe elementen in te brengen
en te wijzen op nieuwe
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f

g

h

*
i

j

Draagt bij aan het onderzoeken en delen van
kinderen door (open) vragen te stellen, over
een situatie te praten, samen erover te
denken.
Helpt kinderen op weg door ze te
ondersteunen en materialen aan te bieden.

f

Geeft kinderen de kans van elkaar te leren,
laat kinderen kijken naar anderen, kijkt zelf
mee en praat erover.
Positieve interacties tussen kinderen
bevorderen
Sociale ontwikkeling stimuleren (7x)
Signaleert positieve en respectvolle
interacties tussen kinderen, zoals
samenwerken, naar elkaar luisteren, delen,
‘om de beurt doen’, een ander kind iets
geven, helpen, troosten, een complimentje
geven en moedigt dit aan door er op een
positieve manier op te reageren.

h

Creëert in samenspraak met collega’s
situaties die de kans op positieve en
respectvolle interacties tussen kinderen
vergroten, zoals kinderen bij elkaar te
betrekken tijdens gesprekjes en activiteiten.

j

k

Reflecteert onder begeleiding op de wijze
waarop de organisatie vanuit het
pedagogisch beleid wil dat de kinderen elkaar
benaderen en is zich bewust van eigen
voorbeeldgedrag daarin. Geeft blijk van
goede omgangsvormen, toont enthousiasme
en zorgt door de eigen houding voor een
prettige en open sfeer.
l
Geeft suggesties/aanwijzingen voor positief
samenspel.
Evenwicht bieden in nieuw en vertrouwd
m Signaleert overprikkeling en past in overleg
situatie aan.

n

Laat, binnen bestaande kaders, kinderen de
tijd en ruimte voor herhaling en oefening
maar biedt ook nieuwe impulsen.

o

Kopieert terugkerende en opeenvolgende
handelingen om kinderen houvast te geven,
schenkt aandacht aan terugkerende rituelen,
zoals feesten.

g

i

k

gebruiksmogelijkheden van (spel)materiaal.
Stimuleert kinderen te onderzoeken en zich
uit te drukken door (open) vragen te
stellen, over een situatie te praten, samen
erover te denken.
Helpt kinderen intenties en plannen te
realiseren door ze op weg te helpen, te
ondersteunen, materialen aan te bieden.
Geeft kinderen de kans van elkaar te leren,
laat kinderen kijken naar anderen, kijkt zelf
mee en praat erover.
Positieve interacties tussen kinderen
bevorderen
Sociale ontwikkeling stimuleren (7x)
Signaleert positieve en respectvolle
interacties tussen kinderen, zoals
samenwerken, naar elkaar luisteren, delen,
‘om de beurt doen’, een ander kind iets
geven, helpen, troosten, een complimentje
geven en moedigt dit aan door er op een
positieve manier op te reageren en te
benoemen.
Creëert actief situaties - als zich een
geschikt moment voordoet - die de kans op
positieve en respectvolle interacties tussen
kinderen vergroten, zoals kinderen bij
elkaar te betrekken tijdens gesprekjes en
activiteiten.
Benadert de kinderen bewust zoals de
organisatie vanuit het pedagogisch beleid
wil dat de kinderen elkaar benaderen
(voorbeeldgedrag), geeft blijk van goede
omgangsvormen, toont enthousiasme en
zorgt door de eigen houding voor een
prettige en open sfeer.

l

Geeft suggesties/aanwijzingen voor positief
samenspel.
Evenwicht bieden in nieuw en vertrouwd
m Voorkomt dat kinderen overprikkeld raken
door overzichtelijke ruimte en
mogelijkheden voor rust en privacy, biedt
niet teveel prikkels aan.
n Laat kinderen de tijd en ruimte voor
herhaling en oefening maar biedt ook
nieuwe impulsen.
o

Gebruikt zelf terugkerende opeenvolgende
handelingen om kinderen houvast te geven,
schenkt aandacht aan terugkerende
rituelen, zoals feesten.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Kelly Toebes en Sanne Koenders

111

p

p
q

r

s

Kinderen op methodische wijze laten leren
Is zich bewust van het belang van
zelfvertrouwen als basis voor leren.
Hanteert manieren waarop kinderen leren
(namelijk: door het te ervaren; door te kijken;
door erover te denken en door het uit te
proberen
Voert activiteiten uit die passen in het
dagritme en groepssamenstelling.

q
r

s

Zorgt voor variatie in speelactiviteiten en
kiest in overleg activiteiten die aansluiten bij
de ontwikkeling en interesses van de
kinderen.

t

u

t

u

Begeleidt mee in vooraf gekozen situaties
waarin kind(eren) leren omgaan met risico’s
die ze aankunnen.
Begeleidt kinderen bij het zich eigen maken
van praktische vaardigheden door het in
haalbare, vooraf geformuleerde stappen op
te delen, (reeds bekende) instructies te
geven, voor te doen, te reageren op hoe ze
het doen en te laten oefenen.

v

w

Laat kinderen via gevarieerde vormen hun
indrukken verwerken.
Kinderen op methodische wijze laten leren
Werkt aan het opbouwen van
zelfvertrouwen als basis voor leren.
Maakt bewust gebruik van manieren
waarop kinderen leren (namelijk: door het
te ervaren; door te kijken; door erover te
denken en door het uit te proberen).
Plant, organiseert en voert activiteiten uit
die passen in het dagritme en
groepssamenstelling.
Beschikt over een repertoire aan
speelactiviteiten en kiest activiteiten die
aansluiten bij de ontwikkeling en interesses
van de kinderen.
Past de mate van structuur die gegeven
wordt aan aan de leeftijd en de aard van de
kinderen.
Biedt situaties aan waarin kind(eren) leren
omgaan met risico’s die ze aankunnen.
Begeleidt kinderen bij het zich eigen maken
van praktische vaardigheden door het in
haalbare stappen op te delen, instructies te
geven, voor te doen, te reageren op hoe ze
het doen en te laten oefenen.

5. Het gedrag van kinderen beïnvloeden

5
*
a

STARTBEKWAAM
Het gedrag van kinderen beïnvloeden
Structureren en grenzen stellen
Structuur bieden (5x)
Is zich ervan bewust dat dagritme en de
groepssamenstelling het gedrag van
kinderen beïnvloeden. Volgt het dagritme
en hanteert vaste momenten die voor de
kinderen bekend zijn; wisselt rust en actieve
momenten af; evenals alleen spelen; in
kleine groepjes of met de groep en binnenen buitenactiviteiten.

b Signaleert aan de hand van gedrag van
kinderen of planning aangepast moet
worden en voert in overleg aanpassingen
door.
c Werkt mee aan een tijdige organisatie en
voorbereiding van activiteiten (voordat de
uitvoering met de kinderen begint); handelt

5

a

b

c

VAKBEKWAAM
Het gedrag van kinderen beïnvloeden
Structureren en grenzen stellen
Structuur bieden (5x)
Gebruikt het dagritme en de
groepssamenstelling als pedagogisch middel
om het gedrag van kinderen te beïnvloeden.
Zorgt dat er vaste momenten zijn die voor de
kinderen bekend zijn; zorgt voor voldoende
ruimte tussen de activiteiten; wisselt rust en
actieve momenten af; vindt een balans tussen
alleen spelen; in kleine groepjes of met de
groep en tussen binnen en buitenactiviteiten.
Hanteert een flexibele planning door
spontaan te reageren op dat wat er gebeurt.

Zorgt ervoor dat de organisatie en
voorbereiding van activiteiten tijdig gedaan is
voordat de uitvoering met de kinderen begint;
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volgens afspraken en houdt zich aan de
taakverdeling.
d Reguleert gedrag door, volgens geldende
d
afspraken, eenvoudige, positieve
hoofdregels te hanteren; steeds dezelfde
woorden te gebruiken; in overleg iets
anders aan te bieden of af te leiden.
Begeleidt situaties waarbij vooraf duidelijk is
dat initiatief en sturing bij de pedagogisch
medewerker, het individuele kind of de
groep ligt.
e

e

Procesmatig begeleiden
Zoekt contact met elk kind; kijkt en probeert
uit wat wel en niet werkt (diversiteit).

f

Laat duidelijk weten wat wel en niet kan.
Treedt regelend op bij in de groep
ongewenst gedrag.

g

Signaleert problemen in de interactie en
bespreekt hoe dit aan te pakken.

h Structureert werkzaamheden.
i

j

k

Indien om gevraagd, reflecteert op de
effectiviteit van dat wat aangeboden wordt
en bespreekt dit.
Inspelen op bijzonderheden
Signaleert het als het niet lukt om contact te
leggen met het kind (op een bepaald
moment) of als het hem/haar niet duidelijk
wordt waar het kind de meeste behoefte
aan heeft. Hij/zij bespreekt haar ervaring en
vraagt om advies aan collega’s.
Signaleert het als een kind zich niet
leeftijdadequaat gedraagt of zich anders
gedraagt dan de pedagogisch medewerker
gewend is en legt dit signaal neer bij
collega’s.

maakt afspraken, zorgt voor taakverdeling en
plant ruim van te voren.
Reguleert gedrag door eenvoudige, positieve
hoofdregels te hanteren; steeds dezelfde
woorden te gebruiken; iets anders aan te
bieden; af te leiden en te zeggen wat wel te
doen en te zorgen dat zij zich daaraan
houden.

Geeft, afhankelijk van situatie leiding waarbij
initiatief en sturing soms bij de pedagogisch
medewerker en soms bij het individuele kind
of de groep ligt.
Procesmatig begeleiden
f Zoekt contact met elk kind; kijkt en probeert
uit wat wel en niet werkt en waar het kind op
dat moment het meest behoefte aan heeft
(diversiteit).
g Heeft oog voor de sociale relaties, voorkomt
negatieve relatiepatronen en laat duidelijk
weten wat wel en niet kan. Treedt regelend
op bij in de groep ongewenst gedrag.
h Signaleert problemen in de interactie en
begeleidt de kinderen daarbij door uit te gaan
van positieve interacties.
i
Gebruikt observaties om zich een beeld van
het kind en de groep te vormen en te checken
of de groep als geheel en het kind als individu
goed functioneert.
j
Structureert, denkt vooruit en plant
werkzaamheden.
k Toetst of wat aangeboden wordt werkt, waar
de belangstelling ligt; welke kritieke
momenten er zijn. Baseert daar de planning
en eigen handelen op.
Inspelen op bijzonderheden
l
Schakelt anderen in als het niet lukt om
contact te leggen met het kind (op een
bepaald moment) of niet duidelijk wordt waar
het kind de meeste behoefte aan heeft. Hij/zij
bespreekt haar ervaring en vraagt om advies
aan collega’s en/of ouders.
m Signaleert het als een kind zich niet
leeftijdadequaat gedraagt of zich anders
gedraagt dan de pedagogisch medewerker
gewend is. Onderzoekt welke factoren
meespelen en hoe het beste met het kind kan
worden omgegaan.
n Overlegt met collega’s, leidinggevende en de
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ouders bij bijzonderheden over de
totstandkoming van een plan van aanpak voor
de omgang met een individueel kind.

6. Een samenwerkingsrelatie met ouders realiseren
STARTBEKWAAM
Een samenwerkingsrelatie met ouders
Contacten onderhouden (9x)
De ouder(s) zien en horen
a Neemt initiatief tot contact, heet ouder
en kind welkom en laat zien dat beiden
gezien en gewaardeerd worden. Luistert
naar het verhaal van ouders en kind,
spreekt positief over ouder en kind.
b Laat ouders zien dat er begrip en
aandacht voor hun gevoelens, waarden,
normen, gewoontes en
levensbeschouwing is.
Uitwisselen van informatie met ouders
c Informeert bij de dagelijkse overdracht
ouders over verzorging, zorgt dat hij/zij
op de hoogte is van gebeurtenissen die
van invloed zijn op het kind en draagt
zorg voor de dagelijkse overdracht naar
ouders.
d Gebruikt de dagelijkse overdracht met
ouders om een breder beeld van het
kind te krijgen.
6
*

e

Levert een bijdrage aan andere
manieren dan erover te vertellen om de
ervaringen van het kind aan ouders te
laten zien; met beeldmateriaal,
dagboekje.

6

a

b

c

d

e

f

g

f

g

Samenwerken met ouders
Onderzoekt actief wensen en behoeften h
van ouders en zorgt door collega’s in te
schakelen dat hier aandacht aan besteed
wordt.
Communiceert met ouders over
i
gevonden oplossingen.

VAKBEKWAAM
Een samenwerkingsrelatie met ouders
Contacten onderhouden (9x)
De ouder(s) zien en horen
Neemt initiatief tot contact, heet ouder en kind
welkom en laat zien dat beiden gezien en
gewaardeerd worden. Luistert naar het verhaal
van ouders en kind, spreekt positief over ouder
en kind.
Laat ouders zien dat er begrip en aandacht voor
hun gevoelens, waarden, normen, gewoontes en
levensbeschouwing is en maakt duidelijk hoe
hiermee rekening wordt gehouden.
Uitwisselen van informatie met ouders
Informeert ouders over verzorging, signalen van
ziekte en kleine ongevallen.

Brengt met ouders de situatie in kaart, wisselt
informatie uit en zorgt dat hij/zij op de hoogte is
van gebeurtenissen die van invloed zijn op het
kind.
Vraagt om informatie en verbindt de
leefwerelden van het kind door informatie vanuit
thuis / de ouders te gebruiken en probeert in de
benadering van het kind op een lijn met de
ouders te komen.
Gebruikt en bespreekt observaties om zichzelf en
ouders een breder beeld van het kind te laten
krijgen.
Laat ook op andere manieren dan erover te
vertellen de ervaringen van het kind zien aan
ouders; met beeldmateriaal, dagboekje,
presentaties en dergelijke.
Samenwerken met ouders
Onderzoekt actief wensen en behoeften van
ouders en mogelijkheden om daaraan tegemoet
te komen.
Vindt een balans in de aandacht voor de ouder en
diens belangen enerzijds en de
verantwoordelijkheid voor de groep anderzijds.
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h Staat open voor de aanpak van ouders
j
zelf.
i Voert op een voor het kind afgesproken k
afgestemde aanpak uit.
j Verwijst ouders voor uitleg over
l
achterliggende (beweeg)redenen van
handelingen, keuzen en activiteiten door
naar een collega.
m
n

k

l

Met ouders werken aan gezamenlijke
verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Legt regels en gewoonten van het
kindercentrum op een toegankelijke
wijze uit.
Checkt bij collega’s of eigen vermoedens
van kindermishandeling en/of huiselijk
geweld ook bij anderen leven.

o

p

q

Zoekt met ouders gezamenlijk naar oplossingen
op basis van informatie van ouders en collega’s.
Vraagt advies aan ouders over aanpak en geeft
advies aan ouders.
Bespreekt zorgen of opvallende observaties met
ouders.

Stemt waar mogelijk af op het individuele kind en
maakt daar afspraken over.
Legt achterliggende (beweeg)redenen van
handelingen, keuzen en activiteiten op een voor
de ander begrijpelijke manier uit. Verwoordt
negatieve boodschappen in neutrale termen,
wacht reactie af en reageert daar op begripvolle
manier op.
Met ouders werken aan gezamenlijke
verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Praat met ouders over gewoonten en regels en
maakt duidelijk waar het kindercentrum en hij/zij
als pedagogisch medewerker voor staat.
Stimuleert betrokkenheid van ouders door hen te
informeren over rechten/medezeggenschap; te
betrekken bij activiteiten, in te spelen op
interesses en ze waar mogelijk mee laat denken
en beslissen over zaken die hun kind aangaan.
Hanteert waar nodig de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.

7. Samenwerking met collega’s en omgeving realiseren
STARTBEKWAAM
7 Samenwerking met collega’s en omgeving
realiseren
* Samenwerken (6x)
Werken aan een eenduidige
aanpak/begeleiding met directe collega’s
a Komt afspraken met collega’s na, werkt
volgens de gemaakte taakverdeling en sluit
dat gedurende de dag steeds even kort.
* Taakbewaking (2x)
b Stemt werkwijze met collega af.

c

Vraagt feedback aan collega’s.

7

a

b

c

d
* Feedback geven/ontvangen (1x)
d Zorgt ervoor dat de collega op de hoogte is
van bijzonderheden en zorgt voor voldoende

e

VAKBEKWAAM
Samenwerking met collega’s en omgeving
realiseren
Samenwerken (6x)
Werken aan een eenduidige
aanpak/begeleiding met directe collega’s
Maakt heldere afspraken met collega’s,
maakt een taakverdeling en sluit dat
gedurende de dag steeds even kort.
Taakbewaking (2x)
Zorgt ervoor dat invallers en nieuwe
collega’s de afspraken en regels ook weten
en begeleidt ze daarin.
Maakt duidelijk wat de ander van hem/haar
kan verwachten en wat hij/zij van de ander
verwacht.
Vraagt en geeft feedback aan collega’s.
Feedback geven/ontvangen (1x)
Zorgt ervoor dat de collega op de hoogte is
van bijzonderheden en zorgt voor
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(schriftelijke en/of mondelinge) informatie
zodat een collega het over kan nemen.
e

f

g

Levert een bijdrage aan het inzichtelijk maken
van het werk en de resultaten door het
uitvoeren van aan hem/haar toegewezen
taken als schriftelijke verslaglegging en het
bijhouden van gegevens. Gebruikt digitale
communicatiekanalen.
Elkaar als collega’s stimuleren
Deelt positieve en negatieve
werkgerelateerde ervaringen met collega en
is begripvol/meelevend.
Zet in het werk eigen talenten en kwaliteiten
in voor het bevorderen van afwisseling in
activiteiten.

h Draagt bij aan een stimulerend leerklimaat
voor stagiaires/leerlingen op de groep door
open te staan voor samenwerking.
i Reflecteert, onder begeleiding, over de
grenzen van de eigen deskundigheid.
j

k

Stelt zich actief op in werkoverleg, denkt mee,
en houdt hierbij als doel voor ogen dat de
groep zo goed mogelijk kan functioneren.

Samenwerken met andere professionals
Voert afstemmingsafspraken met scholen en
andere disciplines door in het eigen handelen.

f

g

h

i

voldoende (schriftelijke en/of mondelinge)
informatie zodat een collega het over kan
nemen.
Zorgt dat het werk en de resultaten
inzichtelijk zijn door schriftelijke
verslaglegging, bijhouden van gegevens,
gebruik van digitale communicatiekanalen.

Elkaar als collega’s stimuleren
Deelt positieve en negatieve
werkgerelateerde ervaringen met collega en
steunt de ander.
Benut de talenten van collega’s en zet in het
werk eigen talenten en kwaliteiten in ten
dienste van collega’s en voor het
bevorderen van afwisseling in activiteiten.
Zorgt voor een stimulerend leerklimaat voor
stagiaires/leerlingen op de groep.

j

Kent de grenzen van de eigen
deskundigheid en schakelt tijdig collega’s,
leidinggevende in.
k Stelt zich actief op in werkoverleg; denkt
mee, verheldert en onderbouwt mening
met feiten en argumenten en houdt hierbij
als doel voor ogen dat de groep zo goed
mogelijk kan functioneren.
Samenwerken met andere professionals
l
Zorgt voor een goede afstemming van
aanpak en werkwijzen met scholen en
andere disciplines/professionals als dit
nodig is voor de dagelijkse uitvoering van
het werk en door leidinggevende is
aangegeven.
m Stemt de eigen aanpak af op de afgesproken
begeleidingsdoelen vanuit andere
disciplines.
n Bespreekt de gegevens uit de evaluatie met
betrokkenen.

8. Bewaken van en werken aan de kwaliteit van het eigen werk en dienstverlening van de
organisatie

8

a

STARTBEKWAAM
Bewaken van en werken aan de
kwaliteit van het eigen werk en
dienstverlening van de organisatie
Kwaliteit van het werk op peil houden
Reflecteert op en staat open voor
feedback over de kwaliteit van de

8

VAKBEKWAAM
Bewaken van en werken aan de kwaliteit van het
eigen werk en dienstverlening van de organisatie

a

Kwaliteit van het werk op peil houden
Bewaakt systematisch de kwaliteit van de eigen
werkzaamheden, lost knelpunten zelf op of
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b

c

eigen werkzaamheden. Maakt ervaren
knelpunten tijdig bespreekbaar en past
handelen na overleg aan.
Reflecteert op en bespreekt onder
begeleiding de gevolgen van eigen
handelen voor kinderen, ouders en
collega’s.
Denkt (tijdens overleggen) actief mee
over de kwaliteit van de
dienstverlening, en licht met
praktijkvoorbeelden toe hoe bepaalde
keuzen of maatregelen er in de
uitvoeringspraktijk uitzien.

rapporteert ze tijdig en maakt afspraken over
aanpak ervan.
b

c

d

e

d

e

f

g

Is in staat informatie schriftelijk correct
weer te geven.
Bewaakt eigen arbeidsomstandigheden
Maakt ervaren knelpunten in planning
en organisatie van het eigen werk
bespreekbaar.
Bewaakt de eigen gezondheid en
veiligheid en past
veiligheidsvoorschriften en ARBOnormen toe.
Maakt kenbaar als de (fysieke)
belasting van het werk buiten de voor
hem/haar toelaatbare proporties komt.

f

g

i

j

Werk evalueren
Deelt kennis en ervaring ten behoeve
van de evaluatie van de geboden
dienstverlening tussendoor en aan het
eind van het uitvoeringstraject.
Verzamelt gevraagde gegevens.
Werk en handelen verantwoorden
Beschrijft mondeling en schriftelijk
haar werk, geeft aan welke keuzes
(met anderen) om welke redenen zijn

Signaleert of het pedagogisch beleidsplan in de
praktijk voldoet. Als hij/zij van het beleid af wil
wijken, bespreekt hij/zij dit met de
leidinggevende.
Neemt zijn/haar verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de dienstverlening, door knelpunten
bespreekbaar te maken en zijn/haar bezwaren
tegen bepaalde keuzen of maatregelen te
onderbouwen en bij de juiste persoon neer te
leggen.
Is in staat informatie schriftelijk correct weer te
geven.
Bewaakt eigen arbeidsomstandigheden
Plant en organiseert het eigen werk zo dat hij/zij
het werk aankan en stelt prioriteiten.

h

Bewaakt de eigen gezondheid en veiligheid en
past veiligheidsvoorschriften en ARBO-normen
toe.

i

Waakt ervoor dat de (fysieke) belasting van het
werk binnen de voor hem/haar toelaatbare
proporties blijft.
Maakt knelpunten in arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden bespreekbaar en neemt
initiatief om er iets aan te (laten) doen.
Werk evalueren
Evalueert de geboden dienstverlening tussendoor
en aan het eind van het uitvoeringstraject.
Verzamelt relevante gegevens en analyseert deze.

j

h

Door te observeren checkt de pedagogisch
medewerker of hij/zij haar pedagogische doelen
en kwaliteitsnormen ten aanzien van het
welbevinden en het bieden van leerervaringen
haalt.
Houdt rekening met de gevolgen van eigen
handelen voor kinderen, ouders en collega’s en
maakt dat bespreekbaar.

k

l

Schrijft een evaluatieverslag of bespreekt het
mondeling.
Werk en handelen verantwoorden
m Maakt zowel mondeling als schriftelijk de
resultaten van haar werk zichtbaar, geeft aan
welke keuzes om welke redenen zijn gemaakt en
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k

l

gemaakt.
Werk verbeteren
Bespreekt dilemma’s in het werk met
collega’s en leidinggevende, en zoekt
actief mee naar een oplossing.
(Reflecteert op eigen handelen), gaat
na waarom hij/zij bepaalde
handelingen heeft gedaan en hoe
hij/zij het heeft aangepakt. Leert ervan
en voert na overleg eventueel een
bijgestelde aanpak uit.

m Voert in overleg eenvoudige (of
enkelvoudige) veranderingen in opvang
en begeleiding zelfstandig door.

n

o

p

q

met welke gevolgen rekening is gehouden.
Werk verbeteren
Bespreekt dilemma’s in het werk met collega’s en
leidinggevende, en zoekt actief mee naar een
oplossing.
(Reflecteert op eigen handelen), gaat na waarom
hij/zij bepaalde handelingen heeft gedaan en hoe
hij/zij het heeft aangepakt. Hij/zij maakt aan
anderen duidelijk om welke redenen er gehandeld
is of keuzen gemaakt zijn. Geeft eventuele
verbeterpunten met oplossingsrichtingen aan en
voert een bijgestelde aanpak uit.
Voert in overleg gewenste veranderingen in
opvang en begeleiding door.
Zet zijn/haar kennis van het vakgebied in bij
verbetertrajecten en participeert bijvoorbeeld in
ontwikkel- of intervisiegroepen.

9. Je vak eigen maken
STARTBEKWAAM
9 Je vak eigen maken
Jezelf ontwikkelen
* Inzicht (7x)
a Werkt aan de eigen ontwikkeling als
beroepskracht; reflecteert op eigen
handelen en vraagt om feedback over eigen
functioneren; stelt samen met de
leidinggevende een persoonlijk
ontwikkelplan op en voert dit uit.
b Staat open voor het bespreken van eigen
en andermans normen en waarden en de
invloed daarvan op handelen en keuzes, en
staat open voor nieuwe inzichten.
*
*
c

Normen en waarden (1x)
Openstaan voor nieuwe inzichten (1x)
Leest op aanwijzen vakliteratuur en neemt
kennis van ontwikkelingen en
vernieuwingen op het vakgebied.
d Volgt bijscholingen en voert onder
begeleiding werkzaamheden uit volgens de
daar geleerde kennis en vaardigheden.
Je vakkundigheid inzetten
e Neemt deel aan en volgt inhoudelijke
discussies met collega's en anderen over het
beroep Laat eigen kennis en ervaring zien
aan anderen en brengt het mondeling, voor
de ander duidelijk onder woorden.

VAKBEKWAAM
9 Je vak eigen maken
Jezelf ontwikkelen
Inzicht (7x)
a Werkt aan de eigen ontwikkeling als
beroepskracht; reflecteert op eigen handelen
en vraagt om feedback over eigen
functioneren; stelt samen met de
leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan
op en voert dit uit.
b Maakt eigen en andermans normen en
waarden en de invloed daarvan op handelen
en keuzes bespreekbaar, houdt zich aan de
beroepscode en staat open voor nieuwe
inzichten.
Normen en waarden (1x)
Openstaan voor nieuwe inzichten (1x)
c Leest vakliteratuur, houdt ontwikkelingen op
het vakgebied bij (bv. wet- en regelgeving) en
is op de hoogte van vernieuwingen.
d Volgt bijscholingen en voert werkzaamheden
uit volgens de daar geleerde kennis en
vaardigheden.
Je vakkundigheid inzetten
e Neemt deel aan inhoudelijke discussies met
collega's en anderen over het beroep en levert
zo een bijdrage aan visieontwikkeling van het
beroep en de beroepsuitoefening. Draagt deze
visie ook uit aan anderen.
f Laat eigen kennis en ervaring zien aan
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f

Toont een proactieve houding in het
dagelijks handelen, durft keuzes te maken
en legt deze voor.
(CAO Kinderopvang, 2011)

g

anderen, en brengt het zowel mondeling als
schriftelijk voor de ander duidelijk onder
woorden.
Toont een proactieve houding in het dagelijks
handelen, durft keuzes te maken en kan deze
keuzes verantwoorden.
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Uitwerking deelvraag 6
Door het raadplegen van verschillende literaire bronnen kan men tot een antwoord komen op
deelvraag 6. Men kan tot de conclusie komen dat er een groot aantal instrumenten zijn
ontwikkeld voor competentieontwikkeling. Echter zijn deze niet allemaal geschikt om de
competenties van de pedagogisch medewerkers, binnen te kinderopvang, te meten, te
bewaken en te bevorderen. De tien methoden/instrumenten die het beste bij de
wensen/behoeften van de organisatie passen, zijn hieronder uitgewerkt.
Methode 1.
Pedagogisch actief!
De kwaliteit van de kinderopvang wordt in
hoge mate bepaald door de kwaliteit van de
pedagogisch medewerker die op de groep
staat. Dat maakt een opvangorganisatie
kwetsbaar.
Dit was voor kinderopvangorganisatie TintelTuin aanleiding om het pedagogisch beleid eens
onder de loep te nemen. Daaruit ontstond, deels met ondersteuning van Bureau Kwaliteit
Kinderopvang, het project Pedagogisch Kwaliteitssysteem, waarbinnen verschillen de
methoden en instructies werden gemeten.
Resultaat eigen onderzoek:
De methode Pedagogisch actief! is het resultaat van intern onderzoek bij kinderopvang
organisatie TintelTuin. Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in
een opvangorganisatie te verhogen. De bevindingen, instructies en voorwaarden zijn vertaald
naar 'de opvangorganisatie in het algemeen'. Leidinggevenden en pedagogisch medewerkers
kunnen er direct mee aan de slag!
De werkwijze wordt gekenmerkt door concrete instructies voor pedagogisch medewerkers op
de werkvloer: "Wat doe je en hoe doen we dat bij onze opvangorganisatie?" De senior
pedagogisch medewerkers begeleiden de pedagogische acties van de medewerkers in de
dagelijkse praktijk. Met het concreet maken van het activiteitenbeleid wordt bereikt dat
dagelijks en met aandacht voor alle competenties uitdagende activiteiten aan de kinderen
worden aangeboden. En dat deze zichtbaar worden gemaakt voor de ouders (pedagogisch
kader, 2013)
Methode 2.
Pedagogisch logboek 0-4. Weten, kijken, denken,
doen
Het Pedagogisch logboek helpt je om de
ontwikkelingsmogelijkheden die de kinderopvang
kinderen biedt goed te benutten. Het is een doe- en
inspiratieboek met veel praktische handreiking voor het
werken aan pedagogische kwaliteit op de groep.
Het boek is ontwikkeld door Radius Nederland,
opleidings- en trainingsorganisatie in de kinderopvang,
met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (2011).
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Het Pedagogisch logboek 0-4 bestaat, na de inleiding, uit drie delen: Weten en kijken, volgen en
doen (pedagogisch kader, 2013)
Methode 3.
Het pedagogisch kookboek
In 2006 is Kinderstad gestart met het
ontwikkelen
van
een
nieuwe
methodiek: Pedagogisch Koken. Een
praktische methode voor pedagogisch
medewerkers om de ontwikkeling van
kinderen van 0 tot 6 jaar te stimuleren.
In het najaar 2007 is de methodiek
gerealiseerd in een prachtige vorm: Het
menu.
De basis voor de ontwikkeling van de
methodiek ligt in de visie van
Kinderstad
om
peuterspeelzalen,
kinderdagopvang en buitenschoolse
opvang te integreren. De methodiek
verbindt het handelen in de verschillende werksoorten. Kinderstad spreekt over Kindercentra
voor Zorg & Ontwikkeling voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar, ongeacht of ouders werken of
niet. Het Pedagogisch Kookboek is mede mogelijk gemaakt door de partiële toewijzing van
SZW-subsidie voor de periode augustus 2006 tot april 2008 voor het project ‘Kindercentra voor
Zorg en Ontwikkeling: gemengd werken doe je zo’. Het ontwikkelen van het Pedagogisch
Kookboek is de inhoudelijke uitwerking van de subsidieaanvraag (pedagogisch kader, 2013)
Methode 4.
Z'evenZien
Nieuwe methodiek voor ontwikkelingsgericht
werken (SKA). SKA, Stichting Kinderopvang Alphen
aan den Rijn, heeft met subsidie van OCW / SZW
een methodiek voor ontwikkelingsgericht werken
ontwikkeld; Z'evenZien. Deze methodiek is
gebaseerd op de zeven competenties zoals die het
in het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar zijn
beschreven.
Het doel van de methodiek is het zoveel mogelijk stimuleren van de ontwikkeling van kinderen
op alle gebieden. De methodiek laat pedagogisch medewerkers door zeven verschillende
'competentiebrillen' kijken en helpt hen ontwikkelkansen te zien, te creëren en
ontwikkelprikkels te geven. Pedagogisch medewerkers reageren enthousiast: "Als ik door een
andere bril kijk zie ik nieuwe dingen", "Ik ben bewuster en gerichter bezig". De methodiek is zo
gemaakt dat ook andere kinderopvangorganisaties er, vanuit hun eigen pedagogische visie,
mee aan de slag kunnen (zevenzien, 2013)
Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn om medewerkers te leren ontwikkelkansen beter
te herkennen en te benutten laat Z’evenZien hen bewust vanuit verschillende perspectieven
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naar de ontwikkeling van kinderen kijken. Het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar vormt
daarbij de leidraad.
Methode 5.
Persoonlijke pedagogisch plan
Het persoonlijk pedagogisch plan is gebaseerd op het pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar.
De vier pedagogische basisdoelen voor de kinderen zijn de kapstokhaken. De vijf vormen van
pedagogische inzet zijn verzamelbakken, waarin alles zit waarmee een pedagogisch
medewerker het werk doet. Alles wat in die verzamelbakken zit, kun je aan de vier
kapstokhaken ophangen. Als de vier pedagogisch basisdoelen worden gecombineerd met de
vijf vormen van pedagogische inzet, dan ontstaat het volgende schema:
Pedagogische inzet

A. Emotionele
veiligheid

1. Pm’er – kindinteractie
A1
2. De binnenA2
buitenruimte
3. De groep
A3
4. Activiteiten
A4
5. Spelmateriaal
A5
(Singer en Kleerekoper, 2009).

Wettelijk kader
B. Persoonlijke
C. Sociale
competentie
competentie
B1
B2

C1
C2

D. Eigen maken van
cultuur, normen en
waarden.
D1
D2

B3
B4
B5

C3
C4
C5

D3
D4
D5

Methode 6.
Video interactiebegeleiding
Het doel van de 'Opleiding Video Interactie Begeleiding' (VIB) is pedagogisch medewerkers in
de kinderopvang te leren, hoe zij collega's kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van
bewustzijn over hun interacties met kinderen, leidend tot meer responsieve reacties op de
kinderen. Het doel van VIB zelf is, de kwaliteit van de communicatie tussen pedagogisch
medewerkers en kinderen te verbeteren. Hierbij horen een aantal subdoelstellingen op het
gebied van pedagogische interactie. De directe doelgroep zijn de pedagogisch medewerkers
en de leidinggevenden die de training tot VIB-begeleider in de kinderopvang volgen. De
uiteindelijke doelgroep zijn de, door hen te begeleiden, pedagogisch medewerkers (werkend
met kinderen van 0-12 jaar).
De opleiding omvat tien bijeenkomsten gericht op interactiemomenten die positief verlopen.
De VIB-deelnemers maken filmopnames van interacties tussen pedagogisch medewerkers en
kinderen tijdens reguliere activiteiten (eten, verschonen, kringetje e.d.). Deze opnames worden
tijdens de bij-eenkomsten op microniveau geanalyseerd. Onderzoek van Fukkink (2005) laat
positieve resultaten zien op de interactievaardigheden van getrainde leidsters. Deze leidsters
vertonen in vergelijking met niet getrainde leidsters meer stimulerend opvoedingsgedrag, zijn
sensitiever en verbaal stimulerender. Op basis van de micro-analyse, die kenmerkend is voor de
VIB aanpak, blijken leidsters kinderen meer aan te kijken, contactinitiatieven vaker verbaal te
ontvangen en de beurt vaker door te geven na de training. Alleen de verbale ontvangst beklijft
niet. Andere specifieke VIB-maten als toewenden, volgen, non-verbale ontvangst, ik- en jij
beurten en overige beurten, laten geen vooruitgang zien. Enkele meta-analyses tonen aan dat
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video-feedback een effectieve methode is om de interactievaardigheden van professionals in
diverse contactberoepen te verbeteren. (NJI, 2013)
Methode 7.
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Als werknemer moet je blijven leren, anders kom je buiten spel te staan. Werkgevers willen
graag medewerkers die zich verder ontwikkelen. Daarom zijn ze steeds meer bereid te
investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP's)
helpt om te blijven leren in het kader van het werk. Vaak worden er in CAO's afspraken gemaakt
over het invoeren van POP's.
Wat is een POP?
Een POP is een 'ontwikkelingscontract' tussen werkgever en werknemer. De bedoeling is, de
werknemer de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Zo kun je de organisatiedoelen van de
werkgever en de ambities van de werknemer zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
Waarom een POP?
Persoonlijke ontwikkelingsplannen kosten tijd, moeite en geld. Waarom zou je er zoveel in
investeren? Simpel: werken met POP's heeft veel voordelen, zowel voor de werknemer als voor
de werkgever.
Aan de slag met een POP:
Het maken en uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelingsplan verloopt volgens een vast
stappenplan: de POP-cyclus. Na de voorbereiding gaan werknemer en leidinggevende met
elkaar in gesprek. Dan komt het erop aan de afspraken uit te voeren. Daar ben je als
medewerker zélf verantwoordelijk voor.
Invoering:
Persoonlijke ontwikkelingsplannen maken deel uit van het personeelsbeleid. Er zijn
verschillende invoeringsstrategieën en modellen voor persoonlijke ontwikkelingsplannen
mogelijk en je kunt kiezen voor een grotere of geringere intensiteit. Daarin moet je als
werkgever je keuzes maken (leren, z.d.)
Methode 8.
De pedagogische cirkel
De cirkel is een weergave van de pedagogische
uitgangspunten uit de beleidsplannen van de
Kinderopvang. Zo kun je, binnen de kinderopvang, op een
eenduidige manier werken vanuit een gemeenschappelijke
visie. Men kijkt naar de cirkel om na te gaan of de groep
volgens het vastgestelde beleid werkt. Op deze manier
blijft het pedagogisch handelen levend en open.
De cirkel is van binnen naar buiten te lezen, maar ook
omgekeerd. Uiteraard staat het kind centraal en daarom in
het midden van de cirkel. Vanuit het kind wordt een visie
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ontwikkeld die u terug kunt vinden in de binnenste cirkel.
Uitgangspunten
1. Onze kindvisie is onze mensvisie. Dit houdt in dat kinderen voor ons net zo belangrijk
zijn als volwassenen. Kinderen worden op dezelfde respectvolle manier benaderd en
behandeld, waarbij wij hen volledig in hun waarde laten.
2. Respect voor alles wat leeft. Dit houdt in dat wij zowel mens als dier als al het andere
levende milieu met respect behandelen omdat wij dat waardevol vinden.
3. Een kind heeft ruimte nodig. Hierbij denken wij niet alleen aan ruimte in fysieke zin, wat
terug te vinden is in onze groot opgezette groepen en buitenruimten, maar ook aan
ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling.
4. Een kind heeft behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Wij beschouwen dit als een
basisbehoefte voor elk kind waarbij wij denken aan de lichamelijke veiligheid als ook
aan de veiligheid van de omgeving en de benadering van een kind.
Om deze visie, vanuit de binnenste cirkel, te kunnen realiseren werken we vanuit de
houdingsaspecten in de middelste cirkel. Van daaruit ontwikkelen zich bepaalde handelingen
die de pedagogisch medewerkers op de groepen gebruiken tijdens hun omgang met de
kinderen. Deze handelingen zijn terug te vinden in de buitenste cirkel.
Algemeen: de bovenste helft van de cirkel richt zich voornamelijk op de geestelijke
ontwikkeling van een kind. In het onderste deel van de cirkel kijken we meer naar de
lichamelijke aspecten en concrete zaken (Beurden en Keulen, 2006).
Methode 9.
Zelfreflectie methode
STARR- methode
STARR staat voor: Situatie, Taak,
Actie, Resultaat, Reflectie.
STARR is een handig hulpmiddel
om een persoonlijk verslag te
maken.
In de starr- methode de werk je een
gebeurtenis (situatie) uit volgens
het starr- stappenplan. Het kan een
gebeurtenis zijn waarin iets
gebeurde dat een probleem
opleverde waar je niet direct
uitkwam. Of misschien was het juist
een gebeurtenis waarbij je iets
deed dat je normaal niet deed. Dat
wat je deed pakte misschien goed
uit of het misschien zorgde het er
voor dat er iets helemaal mis ging
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(coutinho, z.d.)
Leerstijlen van Kolb
Mensen verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Leren
is op te vatten als een proces dat uiteindelijk leidt tot
gedragsverandering. In dit proces zijn verschillende fasen te
onderscheiden, zoals het verzamelen van informatie, het
toetsen van nieuwe inzichten of het nadenken over dingen
die je overkomen. De psycholoog Kolb deed onderzoek naar
verschillende manieren van leren van mensen en hij
onderscheidde er vier, die hij als fasen die van elkaar
afhankelijk zijn kon vastleggen. Deze vier leerfasen kunnen
worden beschreven in termen van de vaardigheden die bij
die fasen horen.
* Concreet ervaren ('feeling')
* Waarnemen en overdenken ('watching')
* Abstracte begripsvorming ('thinking')
* Actief experimenteren ('doing')
Deze vier fasen volgen logisch op elkaar: als je iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna
je ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (begripsvorming). Je kan dan
een aanpak bedenken waarmee je een overeenkomstige gebeurtenis tegemoet kan treden
(experimenteren).
Als je die nieuwe aanpak, dat geleerde gedrag, daadwerkelijk gebruikt doe je weer nieuwe
ervaringen op (concrete ervaring) waarover je weer kan nadenken (reflectie), zodat je nieuwe
inzichten krijgt (begripsvorming). Op grond van het model is het mogelijk allerlei verschillende
leerervaringen te ordenen. Kolb beschreef een ideaal leermodel (dat betekent dat je volgens
dat model je leren kunt structureren). De vier fasen herhalen zich volgens Kolb voortdurend in
deze volgorde. Dit leermodel valt dan ook te zien als een cyclisch model (beter nog een spiraal,
want het niveau stijgt) (thesis, z.d.)

Methode 10.
De talentendoos
De Talentendoos is een instrument om de verbinding te maken
tussen leren, coachen en persoonlijke groei in een werkcontext. Het is
gebaseerd op twee basisprincipes:
- De meeste progressie is mogelijk door te werken vanuit sterktes.
- De meeste progressie is mogelijk door te werken via zelfinzicht en
gedeelde verantwoordelijkheid van medewerker en organisatie.
In de Talentendoos zitten verschillende kaarten die elk een talent
weergeven. Zij vormen de aanleiding om een gesprek met je
medewerker aan te knopen. Aan de hand van de kaarten wordt er
besproken wat goed loopt in de job. Zo krijgen jij en je medewerker
een duidelijk zicht op welk talent daarin schuilt. Door te vertrekken
van wat er goed loopt, creëer je bovendien een positieve sfeer en
worden ook aspecten die minder goed verlopen gemakkelijker
bespreekbaar. De dialoog met de medewerker staat centraal, de kaarHogeschool van Arnhem en Nijmegen - Kelly Toebes en Sanne Koenders
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ten zijn een middel. De Talentendoos wordt ook voorgesteld als een methodiek om gesprekken
te voeren met medewerkers uit kansengroepen.
Je kan de kaarten gebruiken bij alle gesprekken met medewerkers; dus bij instroom, bij
joboriëntatie, bij loopbaan- en functioneringsgesprekken, bij het vastleggen van
opleidingsbehoeften en bij uitstroom (talentontwikkeling, jaartal).
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