
Praktijkopdracht

Incl. trainingsdag Pedagogische versterking                       Online Expert Programma 

Branche-erkende Pedagogische Component voor 
bemiddelingsmedewerkers PLUS

Beschrijving

Om gastouders voldoende te kunnen 
ondersteunen en begeleiden in hun pedagogische 
taak dienen bemiddelingsmedewerkers in de 
gastouderopvang zelf ook over voldoende kennis 
en vaardigheden te beschikken. Deze door de 
CAO-tafel Kinderopvang branche-erkende 
Pedagogische Component kan onderdeel zijn van 
het voldoen aan de kwalificatie-eis voor 
bemiddelingsmedewerker in de gastouderopvang.

Deze scholing, die i.s.m. KennisNetwerk 
GastouderOpvang gegeven wordt, rust de 
deelnemer uit met de benodigde basiskennis 
pedagogiek, kennis van het vak en de uitdagingen 
van de bemiddelingsmedewerker in de 
gastouderopvang en vaardigheden om gastouders 
te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun 
pedagogische taak.
De leerroute geeft ten opzichte van de 
oorspronkelijke leerroute ook toegang tot een grote 
selectie aan webinars en masterclasses van het 
Online Expert Programma.

Specificaties

Licentieduur: 12 maanden na start
Geschatte studiebelasting: 30 uur
Toets: Ja + herkansing + certificaat
Niveau: 4-sterren
Geschikt voor: Bemiddelingsmedewerkers 
gastouderopvang

Leerdoelen

Leerroute en leerdoelen:

Inhoud theorie en e-learning video’s:
1. Ontwikkeling 0-13 jarige kinderen.
2. Ontwikkelingsgericht activiteiten.
3. Kinderen die anders zijn.
4. Opvoedingsondersteuning bieden.
5. Pedagogische doelen en visie.
6. Observeren en signaleren.
7. Begeleidings- en coachingstechnieken.
8. Feedback geven en ontvangen.
9. Doelgericht evalueren.
10. Rapporteren en evalueren.

Praktische vaardigheidstraining  (op locatie):
Dagdeel 1: Kwaliteitsgericht werken voor het 
GOB
Dagdeel 2: Coaching op taal-en 
interactievaardigheden

Drie praktijkopdrachten:
Geheel zelfstandig in eigen tijd en tempo uit te 
voeren.

Contact

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

MEER INFORMATIE? KLIK HIER

mailto:info@kinderwijstv.nl
http://www.kinderwijstv.nl/
https://kinderwijstv.nl.squaretest.nl/
http://www.kinderwijstv.nl/
https://www.kinderwijstv.nl/product/branche-erkende-bemiddelingsmedewerker-gastouderopvang-plus/
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Inhoud programma

Ben je benieuwd tot welke extra online modules je toegang hebt in dit programma? 
Kijk dan snel hieronder.

Specials
• Kinderen en emoties
• Herkennen en omgaan met

taalontwikkelingsstoornis (TOS)
• Straffen en belonen? Tips & valkuilen
• Ontwikkeling door (spel)materiaal
• Risicovol spelen

Leermodules
• Meldcode A: werken met de meldcode 

kindermishandeling
• Veilige hechting
• Observeren in de kinderopvang
• Ontwikkelingsstimulering
• Werken aan de 4 pedagogische basisdoelen
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