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1. Inleiding 

 
Voor u ligt het opleidingsplan 2020 van BieNeeke. In dit opleidingsplan beschrijven wij op 
welke wijze de kennis en de vaardigheden van onze pedagogisch medewerkers op het 
gebied van voorschoolse educatie wordt onderhouden voor het vroegtijdig bestrijden van 
achterstanden door middel van voorschoolse educatie. 

 

2. Coördinatie VVE 

De uitvoering van de VVE wordt bewaakt door de houder die de dagelijkse leiding van het 
team heeft. De houder is niet VVE-geschoold. Zij weet welke administratieve taken de VVE-
medewerkers hebben op de peuteropvang en bewaakt dat het kindvolgsysteem wordt 
bijgehouden en dat de overdracht van kinderen die uitstromen naar het basisonderwijs goed 
verloopt.  
 

3. Samenwerking met de basisschool: 

Voor een doorlopende leerlijn maar ook een warme overdracht naar school streven wij 
ernaar om 1 x per kwartaal een contact moment te hebben met de scholen waar kinderen 
naar doorstromen. Wanneer er kinderen vanuit BieNeeke doorstromen naar de basisschool, 
wordt er een afspraak ingepland. Één pedagogisch medewerker die als contactpersoon 
fungeert, bespreekt met de interne begeleider van school alle leerlingen die naar de school 
zullen gaan. Met deze warme overdracht beoogd BieNeeke een doorgaande leerlijn naar 
school te bewerkstellen.  
Annemiek Leurs is voor de VVE-Peuteropvang groep de verantwoordelijke die de voortgang 
in het contact met de basisscholen onderhoudt.  
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Wij hebben een Beleid overdracht opgesteld waarin wij de werkwijze hebben beschreven 
over de overdrachten aan de basisscholen. Deze hebben wij samen met de basisscholen 
ondertekend.   

 

4. Speelplezier 

Bij BieNeeke werken we met vroeg voorschoolse educatie en hebben gekozen voor de 
methodiek Speelplezier. De belangrijkste reden dat wij voor dit VVE programma gekozen 
hebben is omdat de basisscholen hier ook mee werken en wij met speelplezier een optimale 
doorgaande leer- en ontwikkelingslijn kunnen waarborgen. 
Binnen Speelplezier heeft spel diverse functies. Het grootste accent ligt op het 
leerpsychologisch uitgangspunt dat spel de motor van ontwikkeling is.  
Wij zien het belang in van kinderen op vroege leeftijd de juiste stimulans, leeromgeving en 
leerkansen te bieden. Opbrengtgericht werken doormiddel van een VVE methode levert niet 
alleen meer ontwikkelingsstimulering op voor de kinderen die extra ontwikkelingsstimulering 
nodig hebben, maar is helpend om de gehele groep kinderen zich optimaal te laten 
ontwikkelen binnen onze opvang. De gehele groep neemt deel aan VVE. Daarnaast krijgen 
de pedagogisch medewerkers door de Speelpleziermethodie de mogelijkheden tijdig 
eventuele achterstand op te merken en het kind hierin extra te begeleiden. Ons doel is om 
doormiddel van het aanbieden van VVE een leeromgeving te creëren waarin kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen en een goede start kunnen maken op de basisschool. 
Daarnaast is de doorlopende leerlijn en de overdracht naar de basisschool een belangrijk 
onderdeel.  
 
Op de peuteropvang werken wij met VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers.  
In de planning wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase en het ontwikkelingsniveau van 
de kinderen en de activiteiten worden hierop aangepast. 
Bij BieNeeke worden alle materialen die gebruikt worden bij de thema’s bewaard in een bak, 
zodat ze er jaarlijks makkelijk bij gepakt kunnen worden en ieder jaar weer aangevuld 
kunnen worden met extra materialen. Deze VVE-kast is in de voorraadkamer op geneind 2. 
Door de hele dag heen wordt aan VVE gewerkt.  

 

5. Evaluatie voortgang VVE  

5.1 Observatiemethode 

Voor het volgen van de kinderen in hun ontwikkeling maken wij gebruik van webbased 
Groeiwijzer voor peuters en kleuters geschikt voor Speelplezier VVE -koppels en een 
webbased volg en overdrachsformulieren uitsluitend voor peuters  (2,5 tot 4 jaar) 
gebaseerd de SLO-doelen.  
 
Deze medewerkers hebben allen een x-aantal metorkinderen waarvan zij de observatie in 
dienen te vullen. De medewerkers krijgen per maand de mogelijkheid op kantoor de 
observaties voor hun mentorkinderen in te vullen.  
Mochten medewerkers vragen hebben omtrent de ontwikkeling van de kinderen dan kunnen 
zij deze vraag delen met de pedagogisch coach van BieNeeke. Zij zal verder begeleiding 
aanbieden en indien nodig zal zij de pedagogisch medewerkers begeleiden bij het opstellen 
van een handelingsplan aan de hand van het door de organisatie opgestelde format.  
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5.2 Verdieping  

Jaarlijks kunnen er verdiepingsopleidingen aangeboden worden met betrekking tot VVE. Te 
denken valt een verdiepingsopleiding ‘Kinderen die opvallen’.  
Omdat wij nu nog in de opstartfase zitten, staat er voor 2020 nog geen verdiepingsopleiding 
op het programma. Komend jaar willen wij ervoor zorgen dat de peuteropvang medewerkers 
worden bijgeschoold zodat wij allemaal gecertificeerd Speelplezier VVE-medewerkers zijn. 
Wel zijn er al coaching dagen ingepland dan komt iemand van Speelplezier ons coachen op 
de werkvloer. 
Dit zijn:  26 Maart 2020 
  14 april 2020 
  28 mei 2020 
  18 juni 2020 
 

5.3 Evaluatie voortgang 

BieNeeke organiseert elke maand met uitzondering van de zomervakantiemaand een 
overleg. Elk jaar wordt er een jaarplanning vastgesteld. In deze jaarplanning is een overzicht 
van de overleggen, belangrijke feestdagen, studiedagen, wanneer de thema’s van 
speelplezier starten. 
In de vergadering is het werken met speelplezier een vast onderdeel van de agenda.  
De houder die de voortgang bewaakt, geeft input voor deze vergadering. Zij geeft aan welke 
zaken er goed gaan en waar de aandachtspunten voor de pedagogisch medewerkers liggen.  
In de vergadering wordt besproken hoe het met de planning staat en de voortgang; verloopt 
het programma volgens planning, hoe gaat de uitvoering van speelplezier, waar loopt het 
team tegen aan. Daarnaast worden opvallende ontwikkelingen bij de kinderen besproken.  

 

6. Bijscholing en nascholing 

BieNeeke heeft als streven in de toekomst te werken met allemaal VVE gecertificeerde 
pedagogisch medewerkers op de peuteropvang. Op die manier kan BieNeeke waarborgen 
dat de groepen dagelijks gedraaid worden door VVE bekwamen pedagogisch medewerkers. 
De peuteropvang van BieNeeke is nog net van start en dit wordt de eerste groep van de 
organisatie die met VVE gaat werken.   

Bij de werving en selectie van nieuwe pedagogisch medewerkers die bestaande functies 
overnemen, gaat BieNeeke als harde eis stellen dat de medewerkers de taaltoets behaald 
hebben en het minimale taalniveau beheersen. Tevens dient de pedagogisch medewerkers 
in het bezit zijn van een VVE certificaat behaald hebben of bereid zijn om de 
speelpleziertrainign te gaan volgen. 

Om bijscholing en begeleiding van invalkrachten optimaal vorm te kunnen geven, werken wij 
met een aantal vaste invalkrachten specifiek voor de VVE peuteropvang. De invalkrachten 
die op de peuteropvang groep ingezet worden, worden bijgeschoold en gaan de 
speelpleziertraining volgen.  
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  Wanneer  

1.  

Nieuwe medewerkers worden getoetst op hun niveau in de Nederlandse taal. 
Deze moet minimaal 3F zijn. Indien de uitslag niet voldoende is, worden deze 
medewerkers hierin geschoold. Medewerkers die het via het ROC hebben 
behaald, of via een andere organisatie worden niet opnieuw getoetst.  

Gedurende het hele jaar.  

2.  
Scholing Speelplezier 
Een 3 tal medewerkers die worden geschoold volgens de methode Speelplezier.   

Scholing/coaching 

3.  
De methode Speelplezier zal gedurende het gehele jaar worden 
geïmplementeerd binnen de peutergroep van BieNeeke.  

Training Gedurende het 
gehele jaar door onze 
ondersteuners.  

5.  

Coaching medewerkers door Coaches VVE (IKC). 
De medewerkers van BieNeeke die werken met (VVE) kinderen van 2-4 jaar 
nemen deel aan de coachingstrajecten die uitgevoerd worden door de VVE 
coaches. Deze coaching vindt plaats in het kader van het invoeren van het 
opbrengstgericht werken in de VVE conform het VVE Convenant.  

 

Gedurende het gehele jaar 
2020 

6.  Inventarisatie trainings- / bijscholingsbehoefte Speelplezier 

Najaar 2020 

 

7.  
Gedurende het gehele jaar worden de medewerkers van BieNeeke EHBO/BHV 
geschoold. Op deze wijze is er ten aller tijde een BHV/EHBO geschoolde 
medewerkers op een locatie aanwezig  

Gedurende het gehele jaar  

 

8.  

In het najaar van 2019 zal worden gestart met het opleiden van onze 
medewerkers in de kinderopvang m.b.t. het werken met baby’s. Vanaf 1 januari 
2023 zal iedere medewerkers die met baby’s werkt moeten voldoen aan deze 
opleidingseis.  

Training ; start najaar 2019  
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Momenteel ziet het opleidingsniveau van de vaste pedagogisch medewerkers en 
oproepkrachten er als volgt uit: 

6.1 Overzicht diploma’s en certificaten 

Naam pm-er Taalniveau spreken/ 
certificaat wel/niet 

Taalniveau lezen/ 
certificaat wel/niet 

VVE  
Kopopleiding of 
speelpleziertraining certificaat 

Annemiek Leurs 

 

Niveau: 3F 

Diploma op niveau 4 

Datum: 07-07-2005  

Niveau: 3F 

Diploma op niveau 4 

Datum: 07-07-2005 
   

VVe 

Datum: Nov 2014 

26 maart is de eerst coachings 
sessie van speelplezier. 

 
Rachelle Meens Niveau: 3F 

Diploma op niveau 4 

Datum: 28-11-2017 
 

Niveau: 3F 

Diploma op niveau 4 

Datum: 28-11-2017 
 

VVe 

Datum: 28 -11-2017 

Samen met diploma 

26 maart is de eerst coachings 
sessie van speelplezier. 

Dainah Evertz Niveau: 3F 

Diploma op niveau 4 

14 juni 2013 

Niveau: 3F 

Diploma op niveau 4 

14 juni 2013 

VVe 

Datum: 07-2013 

Samen met diploma 

26 maart is de eerst coachings 
sessie van speelplezier. 

Loes Heil Niveau: 3F 

Diploma op niveau 4 

Datum: 28-06-2018 
  

Niveau: 3F 

Diploma op niveau 4 

Datum: 28-06-2018 
  

VVe 

Datum:  28-06-2018 

Samen met diploma 

26 maart is de eerst coachings 
sessie van speelplezier. 

 
 

6.2 Kopie diploma’s en certificaten 
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