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Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker voer je een aantal beheertaken uit, zoals: 

• het bijhouden van de administratie 

• het maken van een begroting en het beheer van het budget 

• het bijhouden van de boekhouding 

• het beheer van de voorraden 

• het beheer en onderhoud van het gebouw en de inventaris. 
 
Een groot deel van de beheertaken voer je uit met behulp van de computer. In Word en 
Excel kun je tabellen en lijsten maken voor het bijhouden van persoonsgegevens, 
budgetten en voorraden. 
In deze training leer je vaardigheden om op een professionele manier gebruik te maken 
van deze programma’s. Ook leer je meer over het maken van een begroting, het 
bijhouden van een budget, het beheren van voorraden, gebouw en de inventaris en de 
procedures die hiermee samenhangen. 
Bij deze training vind je werkmodellen en zogenoemde screencasts op de website van 
Factor-E. Deze screencasts laten je stap voor stap zien hoe je bepaalde handelingen met de 
computer verricht. Ook zul je af en toe de helpfunctie in Word of Excel moeten raadplegen. 
 

Je toekomstige collega 

 

 

>Over deze training

Doelstellingen
• Je kunt een eigen administratie opzetten en bijhouden. 

• Je hebt kennis van ICT en kunt bestanden aanmaken, ordenen en opslaan in Word en Excel. 

• Je kunt een begroting maken. 

• Je kunt een financieel overzicht maken van inkomsten en uitgaven. 

• Je weet hoe voorraden moeten worden beheerd en hoe je dat kunt registreren. 

• Je weet hoe je het beheer van het gebouw en de inventaris moet regelen. 

Naam: Dirk-Jan de Jong 

Leeftijd: 29 jaar 

Werkzaam als: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker  
in de kinderopvang 

Medewerkers: 8 pedagogisch medewerkers, 1 schoonmaker, 1 stagiaire, 1 directeur 
van de overkoepelende organisatie 

Soort werkzaamheden: Naast het verzorgen en begeleiden van kinderen op het 
kinderdagverblijf houd ik me ook bezig met het bijhouden van de 
administratie, de boekhouding en het beheren van de voorraden, 
gebouw en de inventaris. Ik rapporteer aan de directeur en de 
accountant. 

Belangrijkste tool in zijn werk: De laptop van het kinderdagverblijf. 

Uitdaging in zijn werk: Ik vind het een uitdaging om te zorgen dat alle gegevens kloppen, 
dat er geen dingen missen en dat ik een goede rapportage kan 
leveren. Door mijn werk 'achter de schermen' goed te doen, kan ik 
ervoor zorgen dat het eigenlijke werk voor mijn collega’s op het 
kinderdagverblijf op rolletjes loopt. 
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Beoordeling 
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, wordt als volgt beoordeeld: 
1. Jouw actieve deelname tijdens de lessen. 
2. Een persoonlijk verslag met daarin: 

– het trainingslogboek 
– een reflectie van de training volgens de STARR-methode. 

3. Een demonstratie van je vaardigheden, waarbij je laat zien hoe je een administratie in 
Excel opzet. 

Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor: _____________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je hebt gedaan en geleerd. Het persoonlijk 
verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-methode. 

• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of snelhechter waarin je notities bewaart. 
Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke 
oefening leg je ook de reflecties vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het eind van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze verwerk je in een STARR. Hieronder staat de opzet van een STARR. 

 
Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

Grootste moeilijkheid: Zorgen dat de gegevens kloppen. Hiervoor moet ik mijn collega’s wel 
eens even aansporen om te zorgen dat ze op tijd doorgeven of er 
dingen op zijn of vervangen moeten worden, alles weer op de juiste 
plek terugzetten en niet te lang wachten met het inleveren van 
bijvoorbeeld hun bonnetjes en kilometerdeclaratie. 

Wat er moet veranderen:  Sommige collega’s zien wel eens een leuke aanbieding in het kader 
van bepaalde thema’s en schaffen dan spullen aan op eigen kosten, 
waarvoor ze dan later een bonnetje inleveren. Soms duurt het nogal 
lang voordat ze dat doen, waardoor ineens toch nog onverwachte 
kosten opduiken. In overleg met de directie wil ik graag een potje 
instellen met wat contant geld, zodat mijn collega’s het meteen 
daaruit kunnen betalen. 

Grootste blunder: Het zal iedereen die regelmatig met computers werkt wel eens 
overkomen zijn: je werkt een aantal uren aan een bestand en dan 
valt de stroom uit of loopt de computer vast. Soms valt het bestand 
met wat moeite nog terug te halen. Maar als het tegenzit, ben je al 
die gegevens kwijt waaraan je zo hard hebt zitten werken. Ik heb me 
inmiddels aangewend om het bestand elke twintig minuten even op 
te slaan en aan het eind van de dag sla ik alle gegevens ook nog op 
een externe harde schijf op. De organisatie heeft inmiddels een 
bedrijf in de arm genomen dat ook elke dag automatisch de 
gegevens voor ons op een grote externe server zet, zodat bij grote 
storingen of brand altijd alle gegevens van de dag ervoor in elk geval 
te achterhalen zijn. 

Werkmodel: 
Logboek op 
www.factor-e.nl 
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Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 
 

Demonstratie: Je eigen begroting 
Deze demonstratie doe je op: __________________________________________________________________________________________  

Aan de hand van je eigen inkomsten en uitgaven ga je een begroting maken voor jezelf 
voor volgend jaar. 
 
1. Casus 

In oefening 17 van deze training ga je een kasboekje opstellen in Excel. Hiermee weet 
je wat ongeveer je maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. Aan de hand hiervan ga je 
een begroting maken voor jezelf voor volgend jaar, waarbij je de verwachte inkomsten 
en uitgaven zo reëel mogelijk probeert in te schatten. Deze begroting maak je in Excel.  

 
2. Bijzonderheden 

Het doel van deze demonstratie is om aan te tonen dat je weet wat een begroting is en 
hoe je die kunt opstellen. En dat je aantoont kennis te hebben van het werken met 
Excel. 

 
3. Voorbereiding 

Je hebt de informatie uit je kasboekje (oefening 17). Daaruit kun je de maandelijkse 
inkomsten en uitgaven verzamelen. Ook moet je bedenken welke andere inkomsten en 
uitgaven er nog aankomen. Moet je volgend jaar bijvoorbeeld een zorgverzekering 
afsluiten of krijg je een andere baan? Lees theoriebron 2 en bestudeer oefeningen 12 
en 19 uit deze training nogmaals. 

 
4. Uitvoering 

Uit de uitvoering moet blijken dat je een vrij reële begroting hebt gemaakt en dat je die 
goed hebt kunnen verwerken met Excel. Gebruik de formules in Excel om de totalen te 
laten uitrekenen.  

 
5. Beoordeling 

De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie, kun je achter in dit 
boek vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 
 

 
 
 
 

 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op  
www.factor-e.nl 

Theoriebron 2: 
Het bijhouden 
van de financiën 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training, voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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Administratie kun je bijhouden op papier, maar kan ook voor een groot deel met behulp 
van de computer gedaan worden. Brieven, notulen en andere correspondentie kun je 
bijvoorbeeld maken in een tekstverwerkingsprogramma als Word. 

• Bekijk de screencast 'Kennismaken met Word' op www.factor-e.nl. 

• Vul het volgende lijstje aan met minstens vier dingen die je met Word kunt doen. 
 
tekst typen, tekst opmaken,  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

• Plaats in de onderstaande tekening een cirkel om de volgende onderdelen: 
– de knop waarmee je tabellen maakt 
– de knop voor de helpfunctie 
– de knop waarmee je een fout kunt herstellen 
– de knop voor vet 
– de werkbalk. 

>Het bijhouden van een 
administratie

Doelstellingen
• Je kunt bestanden aanmaken, opslaan, hernoemen, kopiëren en verplaatsen in Word. 

• Je kunt de belangrijkste professionele toepassingen van Word noemen en omschrijven. 

• Je kunt een overzichtelijke mappenstructuur aanbrengen op een computer, usb-stick of virtuele opslag en 
in je e-mail. 

• Je kent de verschillende soorten administratie. 

• Je kunt een eenvoudig overzichtelijk systeem voor een administratie opzetten en bijhouden. 

• Je kunt je eigen financiële administratie bijhouden. 

1. Opdracht: Kennismaking met Word  

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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• Beantwoord de volgende vragen. Probeer het eventueel zelf uit. 
 

– Wat gebeurt er in Word als je tekst selecteert en Ctrl+b indrukt?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Wat doet Ctrl+s?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Wat gebeurt er als je tekst selecteert en op Ctrl+c klikt en daarna op een andere 
plaats op Ctrl+v klikt?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 
In de tekstverwerker Word heb je altijd een helpfunctie ter beschikking. Erg handig! 
 
Voorbereiding 

• Ga naar Word en typ een korte tekst. 
 
Uitvoering 
• Maak gebruik van de helpfunctie en kijk of het lukt om via de helpfunctie antwoord te 

krijgen op de volgende vragen: 

2. Oefening: Helpfunctie van Word   
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– Hoe kun je het euroteken typen?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Hoe kun je tekst centreren?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Hoe kun je een paginanummer invoeren?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Hoe kun je een bepaald woord in je hele tekst laten vervangen door een ander 
woord?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

–  Hoe kun je een opmerking invoegen bij je tekst?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Hoe kun je wijzigingen in je tekst bijhouden?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Hoe kun je in Word een snelkoppeling maken?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Hoe kun je een bronvermelding toevoegen?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

• Voer het uit in je tekstbestand en sla het bestand op. 
 
Controle 
• Is de uitvoering gelukt met behulp van de beschrijving in de helpfunctie? 

• Kun je het opgeslagen bestand terugvinden en weer openen? 
 
Reflectie 
• Wist je de meeste dingen al of moest je veel gebruikmaken van de helpfunctie? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 

• Bekijk de screencast 'Bestandsbeheer' op www.factor-e.nl.  
 

– Je wilt een film van 4,7 GB opslaan op een usb-stick van 2 GB. Wat zal er gebeuren? 
Kruis het juiste antwoord aan. 
a. Je krijgt een foutmelding dat het geheugen vol is. 
b. Je krijgt de melding dat je geen film op een usb-stick mag plaatsen. 
c. De film wordt gewoon op de usb-stick geplaatst. 

 
– Noem twee manieren om tien bestanden tegelijkertijd te verplaatsen. 

1.  ____________________________________________________________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________________________________________________________  

3. Opdracht: Bestandsbeheer  

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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• Bekijk het filmpje ‘Computervirussen zijn gevaarlijk. Zorg voor een goedwerkende 
virusscanner’ op YouTube. Ga voor de link naar www.factor-e.nl. 

 
– Leg uit wat een back-up is en waarom een back-up belangrijk is. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Leg uit waarom goed bestandsbeheer belangrijk is (denk ook aan overdracht van 
werk). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Maak een mappenstructuur voor deze training. Plaats in de hoofdmap het 
werkmodel ‘Studieplanning’. Dit werkmodel vind je op de website. Het 
werkmodel ‘Studieplanning’ beveilig je tegen overschrijven.  
 
Voorbereiding 
• Bekijk het voorbeeld van de mappenstructuur in het plaatje. 

• Je kunt ook zelf een mappenstructuur bedenken. Belangrijk is dat je niet 
alles in één map zet, want dat wordt erg onoverzichtelijk. 

• Zoek het werkmodel ‘Studieplanning’. 
 
Uitvoering 
• Maak een mappenstructuur op je computer, in je map op school of op je usb-stick. 

• Plaats het werkmodel ‘Studieplanning’ en beveilig het bestand tegen overschrijven. 

• Zoek het tekstbestand van oefening 2 op. Geef het een nieuwe naam en sla het onder 
die naam op in één van je mappen. Verwijder het oude bestand. 

 
Controle 

• Heb je een map om in te werken? 

• Heb je een map om te archiveren? 

• Kun je het werkmodel ‘Studieplanning’ overschrijven? 
 
Reflectie 
• Was je al gewend om met een mappenstructuur te werken? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Je kunt bestanden ook op een virtuele plek opslaan. Dat is een plaats op internet. 
 
Voorbereiding 
• Maak een account aan op een plek voor virtuele opslag. Twee heel bekende zijn 

SkyDrive (hoort bij Windows Live) en Box.net. 

• Als je wordt gevraagd om iets op de pc te installeren, denk er dan aan dat dat op 
school meestal niet wil. Sla die stap dan over. 

4. Oefening: Mappenstructuur  

5. Oefening: Virtuele opslag  
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Uitvoering 
• Maak een aantal mappen en submappen op je virtuele opslag. 

• Plaats een aantal bestanden in je virtuele opslag. 

• Probeer of je een bestand kunt delen met een klasgenoot of vriend(in). 
 
Controle 
• Controleer op een andere plek (bijvoorbeeld thuis) of je de bestanden in je virtuele 

opslag kunt benaderen.  
 
Reflectie 
• Zou je je privébestanden ook in een virtuele opslag plaatsen? Waarom wel/niet? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Wat zijn de voor- en nadelen van diverse manieren om je bestanden op te slaan? Noteer 
per manier de voor- en nadelen. 
 

• Harde schijf 
 

– Voordelen: 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Nadelen: 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

• Usb-stick 
 

– Voordelen:  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Nadelen:  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

• Virtuele opslag 
 

– Voordelen:  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Nadelen:  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

6. Opdracht: Voor- en nadelen van opslaan 

Tip 
NB Het is 
verstandig om je 
bestanden op 
verschillende 
manieren op te 
slaan, zodat je 
altijd een back-up 
hebt. Je kunt een 
verslag of andere 
persoonlijke 
correspondentie 
ook naar je eigen 
e-mailadres 
sturen, zodat je 
daar ook nog een 
back-up hebt en 
er ook bij kunt 
wanneer je niet 
achter je eigen 
computer thuis zit. 
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• Waar gaat je eigen voorkeur naar uit en waarom? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Ik sla mijn bestanden als volgt op:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Omdat:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Dirk-Jan, gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang, is net terug van 
vakantie. Onder zijn werkzaamheden valt ook de administratie van het kinderdagverblijf 
bijhouden. Hij wil nu de administratie van de afgelopen maand gaan ordenen. Hij kijkt wat 
er in het postvak op het kantoortje aan ingekomen poststukken zijn en bekijkt de e-mails 
van het kinderdagverblijf. 
 
Voorbereiding 
• Lees theoriebron 1 en zoek werkmodel ‘Alles op orde’ erbij. Hierin staat de inhoud van 

het postvak beschreven. 

• Bedenk hoe Dirk-Jan de stukken op een logische en overzichtelijke manier kan 
verwerken. 

 
Uitvoering 
• Maak een bestand in Word en zet de ingekomen post overzichtelijk in een tabel.  

• Geef in de tabel aan wat je met elk van de poststukken gaat doen.  

• Geef de stukken die bewaard moeten blijven een code.  

• Sla het bestand op een passende plaats op in een van de mappen die je voor deze 
training hebt gemaakt.  

 
Controle 
• Kijk eens naar de tabel die een medestudent heeft gemaakt. Komen jullie tabellen 

grotendeels met elkaar overeen? 
 
Reflectie 
• Wat zou je anders hebben gedaan nadat je jouw tabel met die van een medestudent 

hebt vergeleken? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Behalve veel papieren zijn er heel veel digitale bestanden. Dirk-Jan houdt een groot deel 
van de administratie bij via de computer.  
 
Voorbereiding 
• Werk samen met een medestudent. Bedenk samen wat voor soort digitale bestanden 

aanwezig zijn op een kinderdagverblijf. 

7. Oefening: Administratie opzetten  

Theoriebron 1: De 
administratie 

Werkmodel: Alles 
op orde 

8. Oefening: Digitale administratie kinderdagverblijf 

Werkmodel: 
Digitale 
bestanden 
kinderdagverblijf 
De Springplank 
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• In het werkmodel ‘Digitale bestanden kinderdagverblijf De Springplank’ vind je enkele 
namen van bestanden die op de werkcomputer van Dirk-Jan staan. Probeer deze 
bestanden te ordenen. 

• Bedenk samen hoe je een goede mappenstructuur voor Dirk-Jan zou kunnen maken 
voor alle digitale bestanden van het kinderdagverblijf. Bedenk zelf de namen voor de 
verschillende mappen. Zorg dat de naam de lading van de map dekt! 

 
Uitvoering 
• Beschrijf de verschillende thema’s. 

• Beschrijf de submappen. 

• Werk de opdracht uit door een mappenstructuur aan te maken. 

• Sla het resultaat van deze oefening op in je eigen (sub)mappen van deze training.  
 
Controle 
• Kijk in het schema van de begroting in het werkmodel ‘Voorbeeld van een (deel van de) 

begroting van een kinderdagverblijf’. 

• Hebben jullie voor elke hoofdgroep een aparte map aangemaakt? Waarom wel/niet? 
 
Reflectie 
• Wat vond je lastig aan deze oefening en waarom? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Met alleen het ordenen van de ingekomen post is Dirk-Jan er nog niet. De post die met 
inkomsten of uitgaven te maken heeft, moet ook nog opgenomen worden in de financiële 
administratie.  
 
Voorbereiding 
• Bekijk de ingekomen post van Dirk-Jan in het werkmodel ‘Alles op orde’ goed. Welke 

post heeft met directe inkomsten of uitgaven van het kinderdagverblijf te maken? 
 
Uitvoering 
• Neem het schema van het 

kasboek over. Maak hiervan 
een tabel in Word. 

• Verwerk de bonnen van het 
werkmodel ‘Alles op orde’ in 
deze tabel. 

• Sla de tabel op in je 
(sub)mappen van deze 
training. 

 
Controle 
• Klopt het dat je alleen maar uitgaven hebt in je kasboek/tabel en geen inkomsten?  
 
Reflectie 
• Waarom is het belangrijk om de administratie nauwkeurig bij te houden? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 

 
 

Werkmodel: 
Voorbeeld van 
een (deel van de) 
begroting van 
een 
kinderdagverblijf 

9. Oefening: De financiële administratie  

Werkmodel: Alles 
op orde 
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De administratie van een instelling bestaat in grote lijnen uit: 

Adresadministratie 
In een adresadministratie staan alle adressen van personen die met de organisatie te 
maken hebben. Voor het kinderdagverblijf zijn dit personeel, bestuur, ouders en kinderen 
(cliënten), leveranciers en externe contacten. Je kunt op verschillende manieren een 
adresadministratie bijhouden: op papier, op alfabetische volgorde in een kaartenbak of in 
een database in de computer. Het is belangrijk om het systeem goed bij te houden. 
Hierover moeten binnen de instellingen duidelijke afspraken worden gemaakt.  

Financiële administratie  
Binnen de instelling moeten de financiën worden bijgehouden. Dit wordt veelal door een 
administratieve kracht of een medewerker met administratieve taken gedaan. Vanuit het 
bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de financiën. Wanneer er geen 
penningmeester is, is de directeur verantwoordelijk. Om de financiën bij te houden, 
worden alle bonnen ingeboekt, zowel die van de kas als die van de bank. Deze stukken 
krijgen een codenummer, zodat er voor alle medewerkers en bestuursleden een overzicht 
is van de inkomsten en uitgaven van de instelling. Werknemers van een organisatie krijgen 
ook vergoedingen voor gemaakte kosten, bijvoorbeeld een kilometervergoeding. Hiervoor 
vul je een declaratieformulier in. Het geld wordt dan veelal maandelijks op je rekening 
gestort.  

Postadministratie  
Binnen een instelling komt veel post binnen. Hierbij gaat het om post, faxberichten en e-
mails. Binnen een instelling is er vaak een systeem voor de verwerking van de post. 
Degene die de administratie verricht, opent en sorteert de post. De post komt in een 
postboek voor de directie. Op elk poststuk komt een stempel te staan waarop aangegeven 
wordt wie een kopie krijgt en wie een archiefcode. De stukken worden gekopieerd, 
verzonden en besproken. Het originele poststuk wordt gearchiveerd.  

Cliëntenadministratie  
Bij een kinderdagverblijf moeten uiteraard ook de gegevens van de cliënten en van de 
kinderen en hun ouders/verzorgers nauwkeurig worden bijgehouden: namen, adressen, 
geboortedata, telefoonnummers, dagen waarop gebruikgemaakt wordt van de opvang, 
naam van de huisarts en andere bijzonderheden van de kinderen, zoals speciale voeding of 
medicatie. Ook kunnen hier rapportages van gesprekken met ouders, volgsystemen of 
observatieverslagen van kinderen bewaard worden. Deze zijn alleen toegankelijk voor de 
directe begeleiders. Dit in verband met de privacywetgeving.  

Personeelsadministratie  
In het personeelsdossier worden bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, verslagen van de 
functioneringsgesprekken en correspondentie over salaris bewaard. Alleen de betrokkenen 
hebben toegang tot dit dossier.  

Archief  
Alle belangrijke stukken moeten worden bewaard volgens een goed systeem. Al deze 
stukken vormen samen een archief. Een archief moet ingedeeld worden volgens een 
logisch systeem om stukken weer gemakkelijk terug te kunnen vinden.  
 
Voorbeeld: Archief van kinderdagverblijf De Springplank 
A. Bestuurszaken  
A1 Agenda + notulen bestuursvergaderingen  
A2 Officiële stukken, notariële akte, statuten, huurcontracten  

>Theoriebron 1: De administratie
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A3 Financiën 
 
B. Personeelszaken  
B1 Arbeidsovereenkomsten  
B2 Personeelsdossiers  
B3 Personeelsoverleg 
 
C. Beheer  
C1 Verzekeringen  
C2 Beheer gebouw 
C3 Beheer inventaris  
C3 Brandveiligheidsplan  
 
D. Cliëntenadministratie 
D1 Adressen en personalia 
D2 Overig, zoals rapportages 
 
E. Externe partijen 
E1. Leveranciers 
E2. Gemeente 

 

Digitaal archief  
Behalve de papieren administratie zijn er digitale documenten, zoals e-mails, digitale 
bestanden en webpagina’s. Al deze documenten worden opgeslagen in verschillende 
bestandsformaten. Opslagmedia als cd-roms, dvd’s of usb-sticks zijn zeer geschikt voor het 
maken van tijdelijke back-ups. Maar voor digitale archivering zijn deze ongeschikt. Het is 
belangrijk om de aansluiting op de toekomstige hardware in de gaten te houden en 
gegevens bijtijds over te zetten naar nieuwe opslagmedia.  
Belangrijk voor het werken met de computer is dat je een systeem aanbrengt in het 
opslaan van je bestanden. Zorg voor een overzichtelijke indeling van directories en mappen, 
vergelijkbaar met fysieke mappen. Geef bestanden een duidelijke naam, zodat jij en je 
collega’s ook later nog makkelijk kunnen zien welke informatie het bestand bevat. De 
bestanden die je in werktijd maakt, zijn eigendom van je werkgever. Zorg ervoor dat je de 
bestanden beveiligt als je daarmee ook op andere locaties werkt.  
Je moet het archief goed bijhouden. Je bent wettelijk verplicht de financiële administratie 
tien jaar te bewaren. Het persoonsarchief is niet voor iedereen toegankelijk, dit wordt op 
een aparte plek bewaard. Dat heeft te maken met de privacywetten. Alleen het 
personeelslid zelf en de leidinggevende hebben toegang tot deze documenten. 
 



 

 
Beheren voor PWKO 38 

 

 
Door te ordenen weet je waar je alles moet opbergen. Zorg er wel voor dat je het kunt 
terugvinden. Dit kan door het op alfabetische volgorde te sorteren of op datum. Stukken 
die je regelmatig gebruikt, berg je op in een actief archief. Je kunt zo de stukken 
raadplegen wanneer dat nodig is. Alles wat niet in het actief archief bewaard hoeft te 
worden, maar niet mag worden weggegooid, berg je op in een passief archief. Dit kan 
elders in het gebouw zijn. Zorg dat privacygevoelige stukken achter slot en grendel 
bewaard worden. 
 
In de stapel papieren van Dirk-Jan zitten de volgende stukken: 
1. Protocol Bedrijfs Hulp Verlening. 
2. Open sollicitatiebrief eventuele nieuwe medewerker d.d. 02-08-2012. 
3. Bonnetje melkboer, zuivel d.d. 12-08-2010: € 14,40. 
4. Bonnetje IKEA, aanschaf knutselmateriaal en krukjes d.d. 14-05-2012: € 84,54. 
5. Bonnetje catering, soep en broodjes voor de vergadering d.d. 17-08-2012: € 26,15. 
6. Bevestiging aanvraag uitstapje kinderboerderij d.d. 28-08-2012. 
7. Afleverbon nieuwe printer d.d. 05-08-2012: € 169,95. 
8. E-mail voor uitnodiging vergadering d.d. 16-08-2012. 
9. Notulen vergadering d.d. 21-08-2012. 
10. Declaratie reiskosten pedagogisch medewerker Marjolein d.d. 12-05-2012: € 78,40. 
11. Declaratie kosten bijscholing d.d. 13-06-2012: € 150,00. 
12. Diverse treinkaartjes, april 2012: totaal € 47,50. 
13. Uitnodiging voor beurs van leveranciers materialen kinderopvang 2012 d.d. 01-08-

2012. 
14. Offerte nieuwe aankleedtafel d.d. 11-08-2012. 
15. Offerte schoonmaakbedrijf Spic en Span d.d. 12-08-2012. 
16. Factuur loodgieter verstopping toilet d.d. 15-08-2012: € 380,48. 
17. Huurovereenkomst gemeente d.d. 12-08-2012. 
18. Factuur leverancier luiers, kantoorbenodigdheden en schoonmaakartikelen d.d. 23-

08-2012: € 458,20. 
19. Folder groothandel Makro d.d 16-08-2012. 
20. Folders Scapino, Kwantum, Schoenenreus, Kruidvat, Zeeman en Bart Smit d.d. 18-08-

2012. 
 
 

>Werkmodel: Alles op orde! 

Poststuk  Hoe af te handelen? 

Uitnodiging bijscholing Noteren in je agenda 

Foto’s personeelsfeest Op het prikbord hangen 

Nieuw protocol Collega’s informeren en het protocol opbergen in de 
daarvoor bestemde map 

Bestelde voedingsmiddelen Bestelling controleren, labelen, opbergen in koelkast 
of voorraadkast, bestelbon controleren en in map 
opbergen 

Notulen personeelsoverleg Lezen en in de map opbergen 

Verhuisbericht leverancier Aanpassen op adressenlijsten en in archief 

Reclamefolder Oudpapierbak 
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>Beoordeling

 Naam deelnemer:  

Namen groepsgenoten:  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp:  

 Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve deelname • De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve bijdrage 
in zijn groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage in 
de les. 

  

Persoonlijk  
verslag 

Persoonlijk verslag 
• Het persoonlijk verslag bevat alle 

gevraagde onderdelen. 
 
Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is goed bijgehouden. 

• Het trainingslogboek is netjes en verzorgd. 
 
STARR 
• Er is van meer opdrachten een reflectie 

volgens de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
bevat de volgende onderdelen: situatie, 
taak, actie, resultaat en reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
geeft aanleiding tot verbeterpunten. 
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Datum …………………………………… 
 
 
Paraaf docent:     Paraaf deelnemer: 
 
………………………………………  ………………………………… 
 
 
 

 Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Demonstratie • De student laat zien te kunnen omgaan 
met Excel voor wat betreft het aanmaken, 
invullen en opslaan van bestanden en het 
gebruik van rekenformules. 

• De student heeft aan de hand van zijn 
eigen kasboekje een reële begroting 
gemaakt en kan deze toelichten. 

• De begroting ziet er netjes en 
overzichtelijk uit. 

• De student geeft blijk van voldoende 
theoretische achtergrond.  

  

Mondeling en 
schriftelijk 
taalgebruik 

Mondeling taalgebruik 
 
Schriftelijk taalgebruik 
• De schriftelijke producten zijn in correct 

Nederlands geschreven. 

  

Overig    

Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 
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