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Scholingsbeleid BSO Kornak 
 

Dit scholingsbeleid gaat in op 01-01-2018. Vanwege de Wet Innovatie Kwaliteit 

Kinderopvang ( I.K.K.) is er vanaf 2018 een scholingsbeleid vastgelegd voor de BSO. In dit 

beleid zijn de al geldende afspraken opgenomen, deze waren echter nog niet in een specifiek 

beleidsplan ondergebracht. 

1: Opleidingseisen personeel: 

Voor het werken in een BSO is er minimaal een gerichte MBO - opleiding op niveau 3 nodig 

volgends de cao-kinderopvang. Onze organisatie geeft er echter de voorkeur aan om alleen 

mensen aan te nemen met minimaal MBO niveau 4.  

Voor het werken als pedagogisch medewerker is er ook een lijst met alternatieve diploma’s 

en/of andere opleidingen die hiervoor volgens de wet geschikt. Wij volgen hierbij de criteria 

vanuit de Wet Kinderopvang/cao Kinderopvang.   

2: Deskundigheidsbevordering: 

Deskundigheidsbevordering vinden wij binnen Kornak als school en binnen de BSO als 

kinderopvangorganisatie zeer belangrijk. Wij besteden hier op de volgende manier aandacht 

aan: 

 Pedagogisch medewerkers kunnen op aanvraag of advies gecoacht worden. 

 Ieder jaar wordt er in kaart gebracht waar teamleden hun deskundigheid in willen 

bevorderen of waar teamleden vanuit de coördinatoren meer informatie over willen 

verkrijgen. Deze aanvragen worden verwerkt in interactieve studiemiddagen waarin 

de coördinatoren zelf de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers 

bevorderen of er wordt een training verzorgd.  

 Pedagogisch medewerkers kunnen gebruik maken van het aanbod van de 

Tabijnacademie, het scholingsinitiatief van de overkoepelende stichting, stichting 

Tabijn. Hier worden cursussen, korte en lange trajecten en e-learningen aangeboden.  

 De BSO verstuurt iedere week een Bulletin, in dit Bulletin wordt minimaal 1 maal in 

de maand een artikel geplaatst die de kennis van de pedagogisch medewerkers over 

hun vak vergroot. 

 Indien er een nieuw beleidsplan wordt ingesteld en moet worden geïmplementeerd 

worden pedagogisch medewerkers altijd op de hoogte gesteld, ze krijgen hier A 

inspraak in door input te leveren en B ze worden hierover uitvoerig geïnformeerd 

door middel van een studiemiddag verzorgd door een van de coördinatoren.  

 Er is altijd ruimte om zelf een opleiding in te brengen die wel relevant is maar buiten 

het aanbod van de Tabijnacademie valt. 

 Indien de formatie op de groep het toelaat kunnen de pedagogisch medewerkers alle 

studiedagen van de leerkrachten bijwonen. Indien relevant worden ze altijd op de 

hoogte gebracht van de inhoud van een studiedag door middel van het delen van de 

sheets van die dag.  



 

2 BSO Sport BSO Kornak Scholingsbeleid 2018 

 Minimaal vier maal per jaar worden er leerberichten doorgestuurd van de Augeo 

academie. Dit zijn leerberichten die op basis van een  korte e-learning, gevolgd 

kunnen worden ter bevordering van het werken met de meldcode en het protocol 

kindermishandeling.  

 Alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn op de hoogte van elkaars 

expertise en specialiteiten en proberen waar het kan gebruik te maken van de kennis 

die wij organisatie breed in huis hebben. 

 De beoordeling -en gesprekken cyclus waar de pedagogisch medewerkers aan deel 

nemen,  nemen persoonlijke leerdoelen, competenties, verbeteren en vergroten van 

competenties en deskundigheid mee als vaste onderdelen binnen de cyclus. 

 Nieuwe medewerkers krijgen minimaal tweemaal in de maand gedurende het eerste 

half jaar een voortgangsgesprek met een van de coördinatoren.  

 Wie bieden aan iedere pedagogisch medewerker een cursus kinder-EHBO aan. 

 Medewerkers die in vaste dienst zijn volgen naast kinder-EHBO ook een cursus voor 

Bedrijfshulpverlening (BHV).  

 

3: Traject voorafgaand aan een opleiding of cursus: 

Alle medewerkers worden gestimuleerd om met regelmaat de website van de Tabijn 

academie te bezoeken. Deze site wordt in ieder geval jaarlijks vernieuwd en met regelmaat 

geüpdatet met nieuwe interessante cursussen en trainingen. Veranderingen in het aanbod 

worden direct doorgegeven. 

Indien een pedagogisch medewerker een training of cursus heeft gezien die hij/zij wil volgen 

dient hij/zij een verzoek in bij de coördinatoren en de directie. Samen geven de directie en 

de coördinatoren toestemming voor het volgen van het traject. Het wordt aanbevolen een 

kleine onderbouwing aan de aanvraag toe te voegen. 

Er kunnen ook opleidingen aangevraagd worden die buiten de Tabijn academie vallen. In dat 

geval wordt er gekeken naar relevantie, duur van de opleiding en eventuele kosten. 

Voor iedere medewerker wordt er jaarlijks in de begroting een x bedrag meegenomen die 

gespendeerd mag worden aan deskundigheidsbevordering. 

Teamleden krijgen jaarlijks een aantal uren in hun taakbeleid die worden gereserveerd voor 

deskundigheidsbevordering. Dit zijn er doorgaans 8. 

 


