VVE opleidingsplan Kindcentrum [naam]

1. Doel VVE opleidingsplan
Met het VVE opleidingsplan wil het kindcentrum de opgedane specifieke kennis en vaardigheden in de
VVE onderhouden. Het is van belang dat VVE actueel blijft en dat medewerkers met regelmaat
bijgeschoold/nageschoold worden.
Het kindcentrum en de medewerkers mogen zich blijven ontwikkelen en groeien. Het VVE
opleidingsplan is onderdeel van het totale VVE beleid van het kindcentrum. Het VVE opleidingsplan
wordt jaarlijks geactualiseerd door [naam].

2. VVE Programma
Binnen ons kindcentrum werken wij sinds [datum] met het VVE programma [naam].

3. Certificering VVE en aanvullende trainingen/workshops tot op heden
Onder VVE certificering verstaan wij een specifieke scholing over VVE (Trainingen en cursussen die
door VVE-programmaontwikkelaars aangeboden worden, zoals Vversterk en het reguliere
onderwijsaanbod op het terrein van VVE) en een specifieke certificering voor een bepaald
programma.
a) Overzicht certificering VVE
Groep/functie Wie

Gecertificeerd
Datum of nee

Beknopte omschrijving
opmerking

(titel, duur en inhoud)

/

Kinderopvang

Peuterarrangement

Groep 1-2 basisschool
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b) Overzicht aanvullende trainingen en workshop, VVE gerelateerd
Groep/functie Wie

Aanvullend
Datum of nee

Beknopte omschrijving
opmerking

(titel, duur en inhoud)

/

Kinderopvang

Peuterarrangement

Groep 1-2 basisschool

4. Trainingen/workshops komende schooljaar [schooljaar]
Op basis van [kwaliteitsscan, groepsobservatie, inventarisatie kennis en vaardigheden, etc] is het
trainingsaanbod voor het komende schooljaar bepaald. Het kindcentrum zet de volgende
activiteiten/trainingen/workshops in:
a) Basis: VVE certificering
• [naam/namen] is/zijn nog niet gecertificeerd in VVE of het VVE programma waarmee wij
werken. In het schooljaar [datum] volgen zij de training [naam] . Deze training omvat [korte
omschrijving] en duurt [duur].
b) Onderhouden/herscholen/bijscholen
• Gedurende het schooljaar staat VVE als vast onderdeel op de agenda van [noem hier het VVE
overleg en maak hier een vast agendapunt van]. Hierin worden knelpunten besproken,
afspraken vastgelegd en nagegaan.
• In het schooljaar [datum] worden de pedagogisch medewerkers middels ‘coaching on the job’
ondersteund door de pedagogische kwaliteitscoach. Zij richt zich op de kwaliteit van uitvoering
van VVE op de werkvloer. [eventueel aanvullen welke specifieke afspraken zijn gemaakt]
• Voor [namen] die vóór [datum] zijn getraind wordt dit schooljaar [noem de actie zoals een
training, ‘coaching on the job’, kwaliteitsscan op basis van kwaliteitskaart, etc.] aangeboden.
[namen] volgt/volgen de training [naam]. Deze training omvat [korte omschrijving] en duurt
[duur].
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5. Tijdspad komende schooljaren tot [datum]
De komende schooljaren ziet het trainingsaanbod er in grote lijn als volgt uit:
Schooljaar

Wie
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Beknopte omschrijving / opmerking
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