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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.
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Over dit project
Inleiding
Dit is een project waar je in tweetallen aan werkt. Je profileert jezelf op een bepaald
onderwerp.

Je gaat aan de slag met een onderwerp uit de beroepspraktijk waarin je jezelf wilt
ontwikkelen, bijvoorbeeld taalontwikkeling, kinderparticipatie, het stimuleren van de
motoriek of een ander onderwerp dat je tijdens de beroepspraktijkvorming bent
tegengekomen.

Bij dit project is jullie docent/begeleider degene die de opdrachtgever vertegenwoordigt.
Het is belangrijk om tijdens het werken aan het project contact te houden met de
opdrachtgever om steeds te kunnen checken of je op de goede weg bent.

Professionals in de kinderopvang.

Leerdoelen
• Je hebt kennis van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen

binnen het beroep (PW/OA).
• Je kunt onderbouwen waarom je voor een bepaald onderwerp hebt gekozen en je

kunt aangeven welke kennis je nog wilt verbreden op dit gebied.
• Je kunt informatie over de beroepsontwikkelingen vertalen naar de huidige

beroepspraktijk.
• Je doet voorstellen om de beroepspraktijk te verbeteren door het ontwikkelen van een

product.
• Je bediscussieert verbeteringen met collega's/betrokkenen.
• Je reflecteert op het resultaat van voorgestelde verbeteringen.
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Projectbeschrijving

Casus

Kinderopvang
Bij de Stichting Peuterspeelzalen kunnen kinderen van 2 en 3 jaar terecht voor peuteropvang.
Dieneke Bloemers is manager van Stichting Peuterspeelzalen.

Dieneke wil graag dat de pedagogisch medewerkers hun kennis en vaardigheden blijven
ontwikkelen. Daarom wil Dieneke dat er in duo’s een actueel onderwerp wordt gekozen
waar de pedagogisch medewerkers meer over willen weten. Het is de bedoeling dat het
onderwerp aansluit bij de doelgroep en dat er een product ontwikkeld wordt dat gebruikt
kan worden in de beroepspraktijk.

Onderwijs
Bij de Leonardoschool kunnen hoogbegaafde kinderen van 4 t/m 12 jaar terecht voor
onderwijs. Tjarda van Santen is directrice van de Leonardoschool.

Tjarda wil graag dat de leerkrachten en onderwijsassistenten op de school op de hoogte zijn
van de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarom wil Tjarda dat er in duo’s een
actueel onderwerp wordt gekozen waar de onderwijsassistenten meer over willen weten.
Het is de bedoeling dat het onderwerp aansluit bij de doelgroep en dat er een product
ontwikkeld wordt dat gebruikt kan worden in de beroepspraktijk.

Opdrachtgever

Kinderopvang
De opdrachtgever is manager Dieneke Bloemers van Stichting Peuterspeelzalen, waar jullie
als pedagogisch medewerker werkzaam zijn. Stichting Peuterspeelzalen biedt peuteropvang
aan kinderen van 2 en 3 jaar. Jullie docent/begeleider treedt op als vertegenwoordiger van
de opdrachtgever.

Onderwijs
De opdrachtgever is Tjarda van Santen van de Leonardoschool, waar jullie als
onderwijsassistent werkzaam zijn. De Leonardoschool biedt onderwijs aan hoogbegaafde
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Jullie docent/begeleider treedt op als vertegenwoordiger van de
opdrachtgever.

Projectopdracht

Kinderopvang
Je krijgt de opdracht om een actueel onderwerp te kiezen waarin je je verder wilt verdiepen,
bijvoorbeeld taalstimulering, kinderparticipatie of het stimuleren van de motoriek. De
opdrachtgever wil graag dat je literatuuronderzoek doet en met behulp van de opgedane
kennis een product ontwikkelt. Het is belangrijk dat het product gebruikt kan worden in de
beroepspraktijk en goed aansluit bij de doelgroep en de visie van de Stichting
Peuterspeelzalen. Wanneer je bijvoorbeeld kinderparticipatie als onderwerp hebt gekozen,
doe je studie naar dit onderwerp en maak je vervolgens een product waarmee
kinderparticipatie wordt bevorderd.
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