TAKEN VAN DE STAGIAIR VAN DE OPLEIDING
PEDAGOGISCH WERKER

DE PEDAGOGISCH WERKER
• Gespecialiseerd Pedagogisch Medeweker Kinderopvang niveau 4
• Onderwijs Assistent Niveau 4
2 verschillende uitstroomprofielen van de opleiding Pedagogisch Werk
Waar is de pedagogisch werker inzetbaar?
In de kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal, in een integraal kind centrum
(IKC) in het onderwijs (basisschool, brede school, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO)
Met wie werkt de pedagogisch werker?
De pedagogisch werker werkt in het algemeen met een groep kinderen, d.w.z. met ten minste twee kinderen.
De pedagogisch werker werkt met kinderen afkomstig uit alle lagen van de bevolking en heeft daardoor te maken
met een grote diversiteit aan culturen, leefstijlen en maatschappelijke posities.
Welke kwaliteiten en aspecten van de persoonlijkheid zijn van doorslaggevend belang?
Betrokkenheid • Empathisch vermogen • Assertiviteit • Representativiteit • Integriteit • Zelfstandigheid
Reflectievermogen
Wat kun je van haar/hem verwachten?
Fungeert als rolmodel • Biedt geborgenheid en veiligheid • Gaat respectvol om met de kinderen • Kan diversiteit
hanteren • Speelt creatief en flexibel in op de wensen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de
gegeven situatie • Treedt creatief (vindingrijk) én handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situatiesStraalt rust en stabiliteit uit • Gaat zorgvuldig om met privacy- en organisatiegevoelige informatie • Is flexibel en
kan schakelen van de ene naar de andere situatie
Taken van de Pedagogisch Werker
Pedagogische taken (Assisteren bij de opvoeding. Het stimuleren (spelenderwijs) van de cognitieve, motorische,
sociale, emotionele, zintuiglijke en creatieve ontwikkeling van een kind en zijn taalbeheersing. Observeren van
kinderen en rapporteren wat opvalt en zorgen voor een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving, maar ook
stimuleren en begeleiden van kinderen en jongeren om deel te nemen aan de groep)
Didactische taken (Assisteren en ondersteunen bij onderwijstaken. Bijvoorbeeld begeleiden van kinderen die zelfstandig werken. Helpen bij lezen, extra instructie geven en begeleiden van kleine groepen kinderen die nog ergens
moeite mee hebben)
Organisatorische taken (Assisteren bij het organiseren van evenementen en activiteiten, zoals Kerstvieringen,
schoolreisjes, buitenschoolse activiteiten en excursies. Dagplanningen in de gaten houden en daar ook verantwoordelijkheden in nemen. Als PW-er niveau 4 in de kinderopvang heb je ook eindverantwoordelijkheid en heb je
een rol in de aansturing en begeleiding van collega’s)
Verzorgende taken (Zowel lichamelijk als psychosociaal, dus bijvoorbeeld luiers verschonen, maar ook kinderen
troosten als ze gevallen zijn of ruzie hebben)
Administratieve taken (Invoeren van resultaten in een overzicht, nakijken van werk en resultaten rapporteren,
kopiëren, schrijven in een logboekje van kinderen)
Huishoudelijke taken (De afwas doen, het fruit schillen maar ook misschien met Sinterklaas: pepernoten bakken.
Dit alles vanuit het uitgangspunt de kinderen daarin te betrekken. En zorgen voor een veilige en hygiënische leefomgeving)

