
  
  
 
 
 

 
Ons Kindercentrum  
  
De directie van de Ons Kindercentrum draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering van de 
pedagogisch medewerkers en zichzelf. Elk jaar wordt er een opleidingsplan opgesteld.   
  
In principe willen we permanent educatie aanbieden aan ons personeel. Wij zullen in 
2022/2023 aandacht besteden aan de volgende trainingen en scholing:   
  

1. BHV   
2. Kinder-EHBO   
3. Nieuwe ontwikkelingen RI   
4. Pedagogisch beleid   
5. Meldcode   
6. Management   
7. Persoonlijke ontwikkelingen   
8. Pedagogisch coach  
9. Samenwerking met ouders 

     
1 BHV   
Op de locatie is elke dag een BHV-er aanwezig. 1 keer in de 2 jaar vindt er voor de mensen 
die al BHV hebben een herhaling/opfris cursus plaats.   

  
2 Kinder-EHBO   
In 2021/2022 hebben alle groepsleiding een geldig Kinder-EHBO-certificaat.   

  
3 Nieuwe ontwikkelingen RI   
Ieder jaar wordt er op de locatie een risico-inventarisatie gedaan. Nieuwe ontwikkelingen, 
aanwezige risico’s en te nemen maatregelen worden uitgewerkt en besproken met alle 
pedagogisch medewerkers van de locatie. In het jaar 2022 volgt iedereen een cursus “Maak jij 
je wel een zorgen om een kind”. 

  
4 Pedagogisch beleid & werkplan   
Tijdens de werkoverleggen en vergaderingen wordt het pedagogisch beleidsplan en werkplan 
doorgenomen. Mochten er intussen veranderingen of wijzigingen plaatsvinden dan worden 
deze in zowel het beleidsplan als het werkplan aangepast.   

  
5 Meldcode  
De meldcode kindermishandeling is een levend orgaan. In de werkoverleggen en tijdens de 
vergaderingen worden de kinderen besproken. Voor de kinderen met aandacht volgt er een 
stappenplan. Ook volgen alle medewerkers elk jaar een cursus meldcode kindermishandeling 

  
6 Management  
De directie volgt een opleiding gedurende het gehele jaar. Dit ter bevordering van de hoge 
kwaliteit op de groep.  

  



7 Persoonlijke ontwikkeling  
Alle PM-ers krijgen de mogelijkheid om zich persoonlijk te scholen. Er wordt in goed overleg 
gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten en een bijpassende scholing.  

  
8 Pedagogisch Coach  
Daisy volgt de opleiding pedagogisch coach/beleidsmedewerker. 
De pedagogisch coach/beleidsmedewerker geeft 4 keer per jaar teamtraining op basis van een 
thema. 
 
9  Samenwerking met ouders 
In het jaar 2022/2023 staat de samenwerking met de ouders hoog op de agenda. Er zullen per 
jaar minimaal 4 activiteiten zijn waarbij ouders en medewerkers samen een cursus-
/scholingssamenkomst hebben. 
  
  

  
  

  
Wanneer  Training  Toelichting  Aanbieder  

Jaarlijks  BHV-herhaling  Voor de medewerker met 
BHV-diploma  

Externe specialist  

Jaarlijks  EHBO-herhaling  Voor alle medewerkers 
met EHBO  

Externe specialist  

Dagelijks, 4x 
per jaar, 
jaarlijks 

Risico-inventarisatie, 
beleid, meldcode 
kindermishandeling  

Dagelijks wordt er met 
alle documenten gewerkt. 
In de vergaderingen 4x 
per jaar wordt alles 
uitgebreid besproken en 
aangepast waar nodig  
 
Cursus meldcode 
kindermishandeling 

Directie/team 
 
 
 
 
 
 
Externe aanbieder 
 
 

Gehele jaar  PM  De directie wordt 
gedurende 1 jaar 
geschoold  

Externe specialist 

Jaarlijks  Voeding, beleid, zorg  Er wordt jaarlijks 
gekeken naar de 
kwaliteiten van 
personeelsleden en 
hierbij passende 
scholingsaanbod  

Directie kijkt per 
opleiding  

Jaar 2022 Pedagogisch 
coach/beleidsmedewerker 

2021 wordt bekend wie 
de opleiding tot 
pedagogisch 
coach/beleidsmedewerker 
gaat volgen 
 
4x per jaar teamtraining 
op basis van een thema 

Variva 
 
Pedagogisch 
coach/beleidsmedewerker 



Jaarlijks  Samenwerking ouders  Natuur EHBO 
Kamp 
Klompenpad 
Jaarborrel  

Kruidenkriebels 
Ouders en PM-er 
Ouders en PM-er 
PM-er 

Jaar 2022 Maak jij je wel een 
zorgen om een kind  

In 2022 volgen alle 
medewerkers een 
onlinecursus  

Augeo  

  
We willen ons personeel continue bijscholen en op de hoogte houden van de veranderingen in 
de regel- en wetgeving. Kinderopvang Ons Kindercentrum zet hoog in op expertise.   
  


