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Scholingsplan 2017 
 
Voor deskundigheidsbevordering in 2017 staat een totaal bedrag van  € 26.300 op de begroting. Dit is voor de scholing van alle medewerkers 
(incl. MT en Staf). Het budget is verhoogd met € 1.800,- ten opzichte van 2016. 
 
Waaraan wordt  dit budget besteed in 2017? 
 
Trainingen voor Staf en MT voor het efficiënt en effectief gebruiken van planning, plaatsing, roostering en personeelsinformatie 
systeem. 
In het werkplan 2017 staat voor bedrijfsprocessen (back office / frontoffice) beschreven: 
De wijze waarop kinderopvang wordt aangeboden is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Er wordt steeds meer vraag-/ klantgericht 
gewerkt in plaats van aanbodgericht. De relatie met klanten en samenwerkingspartners verzakelijken. Er is maatschappelijk gezien namelijk 
grote behoefte aan duidelijkheid over de prestaties die geleverd zijn. Om die reden willen we steeds transparanter zijn in wat we doen, 
waarom, op welke wijze en met welke reden. Om de prestaties  efficiënt en effectief te meten is automatisering van de planning, 
plaatsing, roostering en personeelsinformatie van groot belang. In 2016 is besloten om met  Pelosa / Quebble (P/Q) in zee te gaan. P/Q 
biedt een gebruikersvriendelijk, betaalbaar, totaal programma geheel gericht op de Kinderopvang van de toekomst. De SKH gaat de 
overstap naar de programma’s gefaseerd doen.  
Quebble biedt een HRM  / personeelsinformatie- en roostersysteem welke het beste aansluit bij de toekomststrategie van de SKH. Het 
systeem is toekomst gericht en levert tijdswinst op. Alle financiële transacties verlopen via exact-online. Hiermee wordt de boekhouding 
beter beheersbaar en overzichtelijker. Als halverwege 2017 ook de kindplanning / plaatsing en het ouderportaal van Quebble overgegaan 
wordt efficiënter en effectiever gewerkt, hetgeen tijdswinst zal opleveren.  
Voor het einde van 2017 is het totale pakket van de P/Q programma’s geïmplementeerd en zijn de MT-leden en de  stafleden voldoende 
opgeleid om hiermee te kunnen werken. Op 01-01-2018 is het geheel operationeel.  
Om goed te kunnen werken met de gewenste planning, plaatsing, roostering en personeelsinformatie systeem zullen de medewerkers 
hiervoor getraind moeten worden. Als de kennis bij de basis goed is zullen we hiervan de vruchten kunnen plukken. Bovendien heeft het 
verleden bewezen dat investering hierin noodzakelijk is. Met deze trainingen zal een groot deel van het budget gebruikt worden. 
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Deskundigheidsbevordering m.b.t. het akkoord Innovatie en  Kwaliteit Kinderopvang   
Ook hiervoor zal een deel van het budget benut worden. De onderdelen: 

 Coaching on the job 
Alle beroepskrachten krijgen recht op ‘coaching on the job’ door een pedagogisch coach / beleidsmedewerker. Deze coach wordt 
ook ingezet voor het maken van pedagogisch beleid. Voor de inzet van deze coach  (minimaal HBO-niveau op het gebied van 
pedagogiek) zijn de volgende eisen overeengekomen. De eisen aan de pedagogisch beleidsmedewerkers worden geleidelijk 
ingevoerd. De minimuminzet van pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderdagopvang, het peuterspeelzaalwerk en de 
buitenschoolse opvang wordt bepaald volgens de volgende formule: Op een nader te bepalen moment en een nader te bepalen wijze 
wordt het aantal FTE beroepskrachten dat de organisatie (alle vestigingen bijeen opgeteld) in dienst heeft, vastgesteld. Op basis van 
dit aantal FTE beroepskrachten binnen de organisatie wordt de minimuminzet van coaches bepaald volgens de volgende formule:  
Y beleidsvormingsuur per maand x  het aantal FTE beroepkrachten op de peildatum (deze uren zijn bovenformatief en mogen breed 
worden ingezet voor alle beleidsmatige en andere taken die gericht zijn op de verbetering van de pedagogische kwaliteit)  
+  
Z coachingsuren per maand het aantal FTE beroepskrachten op de peildatum (deze uren zijn formatief en worden ingezet voor het 
coachen van beroepskrachten op de groep). De minimumeis geldt op organisatieniveau. Organisaties mogen zelf bepalen hoe zij de 
inzet van coaches  verdelen over hun vestigingen en hoe zij de verhouding tussen coachen en beleidsvorming op de vestigingen 
vormgeven. Hierin wordt ruimte voor maatwerk geboden.  
 

 Taalontwikkeling 
Voor de taalontwikkeling van kinderen zijn interacties met beroepskrachten belangrijk. Bepalend daarbij zijn de taalvaardigheden 
van de beroepskracht. Om de taalontwikkeling van kinderen te ondersteunen wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van 
beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. Hierbij wordt een ingroeimodel gehanteerd. 

 

 Permanente educatie 
De SKH heeft enige jaren geleden een start gemaakt met team leren (een eerste aanzet tot permanente educatie). In de afgelopen 
jaren heeft teamleren een vaste plaats veroverd in het scholingsgebeuren. Ook in 2017 zullen we hiermee verder gaan tijdens team 
vergaderingen en medewerkers avonden. 
Om de ontwikkeling van beroepskrachten te stimuleren zetten cao-partijen in de kinderopvangsector in op de uitrol van een 
landelijk systeem van permanente scholing. Kinderopvang is een specialistisch vak, zorg voor baby’s is iets anders dan het 
begeleiden van peuters, of 10-jarigen. Partijen uit de sector en SZW bezien gezamenlijk op welke wijze binnen permanente educatie 
kan worden ingezet op aanvullende scholing voor beroepskrachten die werken met kinderen, gericht op het verzorgen en het 
ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling. Vooruitlopend op specifieke aandacht voor de babyopvang kan hierbij ook gedacht 
worden aan modules met als aandachtsgebied de ontwikkeling van zeer jonge kinderen. 
In 2016 zijn de kwaliteitsmedewerker en Medewerker P&O naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest van de branche organisatie 
Kinderopvang (roadshow Permanente educatie). Hierin werd het PEPP programma besproken waarmee medewerkers on-line 
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trainingen kunnen volgen over allerlei onderwerpen binnen de Kinderopvang. Dit programma is nog in test fase. Zodra het 
operationeel is zullen we moeten overwegen of we ons op dit programma zullen abonneren.  

 
Bovenstaande onderdelen zullen gefaseerd verplicht gesteld en ingevoerd worden. De exacte inhoud van de kwaliteitseisen is op dit moment 
nog niet helder. P&O en Kwac zullen dit nauwlettend in de gaten houden en actie ondernemen op het moment dat de SKH duidelijkheid 
krijgt rond de eisen. 
 
Medewerkersavonden 
Medewerkersavonden hebben een informerende, lerende en sociale factor. Doel is om in 2017 in elk geval 3 medewerkersavonden te 
organiseren.  
 
Beleidsdagen MT  
Het MT zal dit jaar 2 a 3 maal een dag bijeenkomen (op een andere locatie dan de dagelijkse werkplek) om de toekomst van de SKH te 
bespreken.  
 
Symposia / congressen / workshops 
P&O zal informatie over symposia , congressen, workshops steeds via mail en Bijdehandje onder de medewerkers verspreidenen. Daarbij zal 
vermeld worden onder welke voorwaarden mensen hieraan kunnen deelnemen (kosten SKH, tijd SKH en dergelijke). 
 
EHBO voor kinderen en BHV 
De SKH heeft als doel meer medewerkers (bij voorkeur op elke locatie minimaal 1 medewerker) op te leiden tot het officiële Ehak (EHBO 
voor kinderen) certificaat. Het Oranje Kruis kan deze opleiding verzorgen. Hiervoor is in december 2016 een oproep gedaan onder de PM’ 
ers maar daaruit zijn nog niet voldoende aanmeldingen binnen gekomen. Er wordt nader actie op genomen. 
De verplichte jaarlijkse avond Ehak wordt voortgezet net als de jaarlijkse herhalingslessen voor de BHV’ers. 
 
Gebarentaal 
Deze cursus wordt opnieuw door Kentalis gegeven / georganiseerd en heeft als doel het communiceren met de dove kinderen welke wij 
opvangen makkelijker te maken. Cursus start eind januari 2017 
 
Scholingswensen 
Medewerkers hebben de mogelijkheid om jaarlijks aan te geven voor welke scholing zij belangstelling hebben. Hiervoor wordt een oproep 
gedaan in de nieuwsbrief  (Bijdehandje). Deze wensen worden beoordeeld door de leidinggevende en  zoveel mogelijk ingewilligd en 
aangeboden . P&O houdt dit bij.  
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Gevolgde scholing in chronologische volgorde in het jaar. 

Maand Scholing en deelnemers Kosten 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


