Praktijkopdracht

Bijscholing Meldcode

Jouw rol als professional

Stappen en afwegingskader

Meldcode kindermishandeling:
Werken met een afwegingskader (module A)
Beschrijving
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn
een hardnekkig probleem dat niet altijd
zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting
jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer.
Kinderopvang is een belangrijke vindplek,
waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste
hulp het verschil maakt in een kinderleven.
In 2019 is de Meldcode aangepast. Melden bij
Veilig Thuis is bij vermoedens van acute en
structurele onveiligheid de professionele de
norm. Maar wanneer is er sprake van “acute en
structurele onveiligheid?” Om die vraag te
kunnen beantwoorden is er een
afwegingskader gemaakt speciaal voor de
kinderopvang.

Leerdoelen
Deze leermodule zorgt ervoor dat je op de
hoogte bent van de werking van het
afwegingskader en jouw rol in de Meldcode
kindermishandeling.
Na deze module ben je op de hoogte:
1. De verandering in de stappen van de
Meldcode kindermishandeling.
2. Wat het afwegingskader is en waarom het
werd toegevoegd.
3. Hoe het afwegingskader werkt en heb je
geoefend middels enkele praktijkcasussen.
4. Wie doet wat binnen de verbeterde
Meldcode met het nieuwe afwegingskader.
5. Tips en aandachtspunten bij jouw taak
binnen de Meldcode.
6. Tips en aandachtspunten in de
samenwerking met je team en de
Aandachtsfunctionaris.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 30 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 2 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 2-sterren
Geschikt voor: Professionals in kinderopvang

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

Praktijkopdracht

Bijscholing meldcode

Handelingsbekwaam

Communicatie

Meldcode kindermishandeling:
Signaleren, rapporteren en in gesprek gaan (module B)
Beschrijving
Als professional krijg je van tijd tot tijd te
maken met het “niet-pluis-gevoel” over het
welbevinden van een kind. Je hebt signalen
opgevangen die kunnen wijzen op huiselijk
geweld of kindermishandeling. Maar wat doe
daarmee? Gaat het om kindermishandeling of
is er een verklaring? Hoe begin je een gesprek
met ouders?

Leerdoelen
Na Module A bevat deze Module B meer
praktijkvoorbeelden om de
handelingsbekwaamheid van professionals te
versterken rond het signaleren, rapporteren en
in gesprek gaan over zorgen.
Na deze module ben je op de hoogte:

Kom je in aanraking met vermoedens van
huiselijk geweld of kindermishandeling, dan
moet je allerlei weerstanden overwinnen om in
actie te komen. Signalen zijn niet altijd even
duidelijk. Professionals moeten daarin
geoefend worden of blijven om
kindermishandeling terug te kunnen dringen.
Niet voor niets zijn deze stappen opgenomen
in de wettelijk verplichte Meldcode
Kindermishandeling met afwegingskader.

1. Het herkennen van zorgsignalen.
2. Het werken met een observatielijst, de
signaallijsten en de Meldcode-app.
3. Het onderscheiden van objectieve en
subjectieve signalen.
4. Het zo objectief en zorgvuldig mogelijk
rapporteren van zorgsignalen.
5. Welke informatie mag ik wel delen en
welke niet?
6. Communiceren met het kind over zorgen.
7. Communiceren met ouders over zorgen.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 60 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 3 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3-sterren
Geschikt voor: Professionals in kinderopvang

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

Praktijkopdracht

Bijscholing meldcode

Rol en beleid

Ondersteuning van kinderen

Meldcode Kindermishandeling:
Echtscheiding en kinderopvang (module C)
Beschrijving

Leerdoelen

Echtscheiding. Meer kinderen dan ons lief is,
krijgen hiermee te maken. Zeker wanneer een
scheiding gepaard gaat met (veel) conflicten
tussen de ouders, is de impact op het kind heel
groot. Hoewel dit grotendeels een privéaangelegenheid van de ouders en het gezin is,
kan je rol als professional in de kinderopvang
wel van belang zijn.

Na deze module ben je op de hoogte:

Meldcode kindermishandeling: Echtscheiding
en kinderopvang Module C neemt
professionals mee in de achtergrond en
gevolgen van echtscheiding voor kinderen, de
rol en de positie van de kinderopvang en geeft
je tips en handvatten om hier in de dagelijkse
praktijk op professionele manier mee om te
gaan naar kinderen en ouders.

1. De achtergrondinformatie over scheiding
en de gevolgen voor kinderen.
2. De rol en positie van professionals in de
kinderopvang en als organisatie.
3. Wat je kan doen en wat je beter kan laten
als professional in de ondersteuning van
kinderen met ouders in/na scheiding.
4. Hoe je beleidsmatig omgaat met
echtscheiding in de kinderopvang.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 45 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 1 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3-sterren
Geschikt voor: Professionals in kinderopvang

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

Praktijkopdracht

Ontwikkeling volgen

Bewust werken

Vaardigheden

Observeren in de kinderopvang
Beschrijving

Leerdoelen

Als pedagogische professional signaleer je,
observeer je en begeleid je kinderen.
Observaties helpen je om de juiste
begeleiding en ondersteuning te kunnen
kiezen. Observatie is een hulpmiddel om:

Na deze module ben je op de hoogte:

*
*
*
*

een kind beter te leren kennen;
je (ontwikkelings-)begeleiding te kiezen;
problemen nader te onderzoeken;
om achtergronden van gedrag te
achterhalen.

Observaties in de kinderopvang zijn
noodzakelijk en onmisbaar. Het is van groot
belang dat je je als professional bewust bent
van de valkuilen die een observatie met zich
mee kan brengen.

1. Waarom en wat we observeren in de
kinderopvang.
2. Wat het verschil is tussen waarnemen en
observeren.
3. Wat het verschil is tussen een objectief en
subjectieve observatie.
4. Welke randvoorwaarden er zijn om
objectief te kunnen observeren.
5. Welke stappen je kunt doorlopen voor een
objectieve observatie.
6. Hoe je observaties kunt gebruiken om je
(ontwikkelings-)begeleiding aan kinderen
op aan te sluiten.
7. Hoe jouw mening, emotie, achtergrond en
gedachten een observatie kunnen
beïnvloeden.
8. Welke invloed “interpretatie” heeft op een
observatieverslag.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 60 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 2 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 2/3-sterren
Geschikt voor: Professionals in kinderopvang

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

Praktijkopdracht

Kwaliteit kinderopvang (LKK)

Observatie

Emotionele en educatieve ondersteuning

Welbevinden en betrokkenheid

Beschrijving

Leerdoelen

Wat is kinderopvang van goede kwaliteit?
De kwaliteit van de Nederlandse
kinderopvang wordt jaarlijks gemeten door de
Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang
(LKK). Welbevinden en betrokkenheid van
kinderen zijn twee belangrijke
kwaliteitskenmerken die jaarlijks gemeten
wordt.

Na deze module ben je op de hoogte:

Deze kenmerken hangen nauw samen met de
emotionele en educatieve kwaliteit die ook in
deze module ter sprake komen.
Wat willen we bereiken in de kinderopvang?
We willen dat kinderen zich veilig voelen,
genieten, zichzelf kunnen zijn en kunnen
onderzoeken en ontdekken om zich te
ontwikkelen. Daarin zijn kinderen in grote
mate afhankelijk van de leefomgeving en de
kansen die ze aangereikt krijgen…

1. Wat welbevinden en betrokkenheid is.
2. Welbevinden en betrokkenheid als
meetbare kwaliteitskenmerken voor de
Nederlandse kinderopvang.
3. Welke factoren van invloed zijn op het
welbevinden en betrokkenheid van
kinderen.
4. Wat de risicofactoren zijn voor een laag
welbevinden en betrokkenheid.
5. De signalen van welbevinden en
betrokkenheid herkennen bij kinderen.
6. Wat proces-en structurele kwaliteit is in de
kinderopvang en hoe deze
kwaliteitssoorten invloed hebben op het
welbevinden en de betrokkenheid van
kinderen.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 60 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 4 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3/4-sterren
Geschikt voor: Professionals in kinderopvang.

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

Praktijkopdracht

Ondersteuning

Praktische tips

Werkbladen

Rouwverwerking bij kinderen

Beschrijving

Leerdoelen

De dood is een onvermijdelijke gebeurtenis
die het leven van volwassenen en kinderen op
z’n kop kan zetten. Het rouwproces dat
daarbij hoort is iets waar je kinderen niet bij
weg kunt houden. Het vraagt zelfs bijzondere
aandacht.
Kinderen kunnen hun gevoelens niet zo
verwoorden als volwassenen dat kunnen. Daar
hebben ze volwassenen hard bij nodig.

Rouwverwerking bij kinderen is een module vol
handvatten en tools om voorbereid te zijn op
onvermijdelijke gebeurtenissen in het leven
van volwassenen en kinderen.

Naast het verlies van een geliefde (persoon of
dier) moeten kinderen ook nog leren begrijpen
wat de dood inhoudt. Bijvoorbeeld: Je kunt de
ene dag uitleggen dat oma dood is, waarna ze
de volgende dag ook kunnen vragen wanneer
oma weer komt. Hun besef van wat de dood
inhoudt is nog niet compleet…

Na deze module ben je op de hoogte:

1. Hoe kinderen anders rouwen dan
volwassenen.
2. Hoe je het onderwerp leven en dood al van
jongs af aan betekenis kunt geven.
3. Waar je rouw aan kunt herkennen.
4. Wat de aandachtspunten zijn bij
rouwverwerking per leeftijdsgroep.
5. Welke tips er zijn voor tijdens de
rouwperiode en daarna.
6. Antwoord op veel gestelde vragen rondom
rouw en overlijden.
7. Hoe je kinderen in de rouw kunt
ondersteunen.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 60 dagen na activatie
Geschatte studiebelasting: 3 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 2/3-sterren
Geschikt voor: Professionals in kinderopvang en
ouders

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

Praktijkopdracht

Basisbehoefte

Signalen herkennen

Samenwerking met ouders

Meer kennis over huilende baby’s

Beschrijving

Leerdoelen

Vanaf de geboorte huilen baby’s. Een baby
heeft nog geen woorden om te vertellen wat
er aan de hand is. Huilen is daarom een vorm
van communicatie. Door te huilen kan de baby
duidelijk maken dat er een behoefte is en dat
hij iets nodig heeft van een ondersteunende
volwassene.

Na deze module ben je op de hoogte:

In deze module besteden we aandacht aan de
functies en oorzaken van huilen bij baby’s. Je
leert ook het onderscheid maken tussen een
‘normale’ hoeveelheid huilen en een huilbaby.
Als professional in de kinderopvang kun je ook
veel betekenen voor en in samenwerking met
ouders met een huilbaby of baby’s die nog op
zoek zijn naar een ritme.

1. Van huilen als een natuurlijk
genezingsproces.
2. De meerdere oorzaken van huilen.
3. De visie van Aletha Solter op huilen.
4. De invloed van stress op de hersenen van
kinderen.
5. De term huilbaby en wanneer een baby zo
wordt genoemd.
6. Het herkennen van signalen van baby’s en
het vertalen naar de behoefte van het kind.
7. De meerdere manieren waarop je huilen bij
baby’s kan voorkomen.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 60 dagen na activatie
Geschatte studiebelasting: 2 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3/4-sterren
Geschikt voor: Professionals in kinderopvang

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

Praktijkopdracht

Eerste 1000 dagen

Signalering

Communicatie met ouders

Vroegsignalering (eerste 1000 dagen)

Beschrijving

Leerdoelen

Ieder kind verdient de best mogelijke start
van zijn of haar leven en een optimale kans op
een goede toekomst. De eerste 1000 dagen
van een kind zijn cruciaal voor een goede
start. De gezondheid van een kind voor,
tijdens en na de geboorte blijkt een
belangrijke voorspeller te zijn van problemen
– zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.

Bij vroegsignalering hebben we aandacht voor
het verloop van de zwangerschap, de geboorte
en de periode daarna. Er wordt verder gekeken
dan alleen het kind zelf. We kijken naar de
ouder-kind-relatie, risicofactoren als stress en
trauma, maar ook kijken we naar hechting en
het ouderschap.

Vroegsignalering komt gelukkig steeds meer in
de aandacht. Verschillende projecten zijn
inmiddels tot stand gekomen om aandacht te
krijgen voor de eerste 1000 dagen in het leven
van een kind. Die eerste 1000 dagen die zo
bepalend zijn vanaf de conceptie tot ongeveer
het tweede jaar van een kind.

Na deze module ben je op de hoogte:
1. Wat vroegsignalering is en waarom het zo
belangrijk is
2. Wat de risicofactoren zijn die het risico op
ontwikkelingsproblemen vergroten.
3. Hoe je signalen kunt herkennen.
4. Hoe je het beste in gesprek kunt gaan met
ouders.
5. Hoe je de weg kunt vinden naar
professionals voor advies en
doorverwijzing.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 60 dagen na activatie
Geschatte studiebelasting: 2 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3/4 sterren
Geschikt voor: Professionals in kinderopvang

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

Praktijkopdracht

Bewust handelen

Wet kinderopvang

Pedagogisch werkplan

Werken aan de vier pedagogische basisdoelen
Beschrijving
Waar zou een pedagogische omgeving aan
moeten voldoen om de ontwikkeling van
kinderen goed te laten verlopen? Deze vraag
vormde de basis voor de nieuwe Wet
Kinderopvang (2005). Op basis van onderzoek
en literatuur komt prof. dr. Marianne Riksen
Walraven uiteindelijk tot vier factoren die de
basis van goede kwaliteit in kinderopvang
vormen.
De vier pedagogische basisdoelen zijn vertaald
naar een pedagogisch beleidsplan waarin staat
uitgewerkt hoe de professional werkzaam in de
kinderopvang deze doelen dient te behalen.
Door bewust te handelen herken je wat je zelf
allemaal al inzet om de vier pedagogische
basisdoelen te behalen in de praktijk.

Leerdoelen
Na deze module ben je op de hoogte:
1. Wat de vier pedagogische basisdoelen zijn.
2. Hoe de vier pedagogische basisdoelen
ontstaan zijn.
3. Hoe ieder basisdoel er uit kan zien in de
praktijk.
4. Hoe jouw interactie kan bijdragen aan de
pedagogische basisdoelen.
5. Hoe de inrichting van de ruimte kan
bijdragen aan het behalen van de vier
pedagogische basisdoelen.
6. Hoe anderen (de groep) kunnen bijdragen
aan het behalen van de vier pedagogische
basisdoelen.
7. Hoe activiteiten kunnen bijdragen aan het
behalen van de vier pedagogische
basisdoelen
8. Hoe de keuze voor materialen kan
bijdragen aan het behalen van de vier
pedagogische basisdoelen.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 90 dagen na activatie
Geschatte studiebelasting: 4 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 2/3 sterren
Geschikt voor: Professionals in kinderopvang

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

Praktijkopdracht

Pedagogiek

32 video’s

Praktijopdrachten

Pedagogische component voor professionele opvoeders
Beschrijving

Leerdoelen

Meer pedagogiek in de gastouderopvang door
de Pedagogische Component!

Na deze module ben je op de hoogte:

Aan de slag als pedagogische gastouder?
Verdiep jezelf in de pedagogiek van het vak en
leer van de tips en verhalen uit de praktijk van
collega-gastouders en pedagogische experts uit
de gastouderbranche via de e-learning video’s,
praktijkoppdrachten en testvragen.
De Pedagogische Component is gebaseerd op
het boek Pedagogisch Kader
Gastouderopvang, het boek dat in 2014
uitgebracht is als kapstok voor het vak van de
gastouder in de reeks van andere boeken
Pedagogisch Kader 0-4 en 4-13 die gebaseerd
zijn op de kinderdagopvang en BSO.
Het certificaat en bijbehorende raamstickers
behaal je via het online examen (apart
beschikbaar via het Examenpakket).

1. Hoe de (basis) ontwikkeling van kinderen
tussen 0-13 verloopt.
2. Welke vaardigheden belangrijk zijn om de
ontwikkeling van kinderen te kunnen
volgen.
3. Welke pedagogische doelen de gastouder
heeft en wat het ontstaan en belang
hiervan is.
4. Waarom goede communicatie een
belangrijke rol speelt bij het vak van de
gastouder.
5. Welke uitdagingen er zijn rondom de
veiligheid en gezondheid in de opvang.
6. Welke middelen een gastouder kan
inzetten om de vier pedagogische
basisdoelen te behalen.
7. Hoe ieder kind verschillend is en hoe je met
ieders eigenheid om kan gaan voor een
goede groepssfeer.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 120 dagen na activatie
Geschatte studiebelasting: 15-20 uur
Toets: Apart beschikbaar
Niveau: 2/3 sterren
Geschikt voor: Nieuwe gastouders. Gastouders die
Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 hebben. Gastouders
die MBO-niveau 3+ hebben en toe zijn aan een
opfrismoment.

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

