Kaderr daltoncerrtificaat ped
dagogisch medewerk
ker kindero
opvang

B
Beginsituat
ie
De cursist is werkzaam
m in de kind
deropvang/ buitenschoo
olse opvang
g
De cursist is in het bezzit van minim
maal het dip
ploma MBO
O3
De cursist is of wordt in de praktijk belast me
et de (buiten
nschoolse) opvang van
n
kinderen va
an 0 tot 13 jaar.
Duur en studiebelastin
ng opleiding
g pedagogis
sch medew
werker kinde
eropvang
De opleiding wordt gesspreid over anderhalf tot twee jaarr in twee op
D
peenvolgend
de
s
schooljaren
n en heeft ee
en studiebe
elasting van
n totaal 120
0 uur
28 uur
8 dagdelen van 3 ½ uu
ur
8 uur
4 collegiale consultatie
es a 2 uur bij collega
4 uur
E of enke
Een
ele bezoeke
en aan een daltonscho
ool
20 uur
L
Literatuur
20 uur
E
Experiment
ten inclusieff verslagleg
gging
_40 uur
Z
Zelfstandig
werken aan
n studie /po
ortfolio
120 uur
TOTAAL
T
V
Voor
de stu
udiebijeenko
omsten is een opkomsttverplichting
g van 80% g
geldend.
1. O
Onderhoud certificaat pedagogiscch medewerker kindero
opvang
a Deelnam
a.
me en bijdra
age aan daltonnetwerk
kbijeenkomssten
b. Contactt onderhoud
den met afn
nemende da
altonscholen
n
2. V
Vrijstelling
Door het ovverleggen van
,tweedaagsen of
v bewijzen
n van deeln
name aan cursus(sen)
c
a
andere
vorm
men van da
altonscholing op het ge
ebied van pe
edagogisch
h medewerk
ker
kinderopvangzal vrijste
elling plaatssvinden voo
or maximaall de helft va
an de totale
s
studiebelas
sting (= 60 uur).
u
3. Inhoud
De NDV za
al de inhoud van de currsus niet voorschrijven. Wel heeft zij de volge
ende
v
verwachting
gen van een
n dalton ped
dagogisch medewerke
m
er kinderopvvang qua
o
opbrengste
en:
• Kennis van het ged
dachtengoe
ed van Helen Parkhurst.
• Kennis van de uitgangspunten
n, visie en de
d praktijk van
v het dalto
ononderwijs
s.
• Kennis en vaardigh
heden m.b.tt. de sociaa
al- emotione
ele, motoriscche, cognitiieve, ..
ontwikkkeling.
• Het verw
werven van
n een dalton
n pedagogis
sche grondh
houding en deze kunne
en
benoem
men in terme
en van conccreet gedrag en compe
etenties.
• Kennis en vaardigh
heden om een
e stimulerrende, doelgerichte da
alton leef-, speels
en werkkomgeving te
t kunnen inrichten
• Kennis en vaardigh
heden om kinderen
k
in deze
d
voorbereide omg
geving optim
maal te
kunnen begeleiden
n
• De dalto
on pedagog
gisch medew
werker heeft kennis en
n inzicht op het terrein van
persoon
nlijkheidson
ntwikkeling, leerlijnen, leerinhoude
en van de do
oelgroep
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•
•
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•

Kennis van de te bereiken
b
doe
elen en de vaardigheid
v
d in een voo
orbereide om
mgeving
aan de ontwikkeling van kinde
eren te werk
ken (incl. ob
bservatie en
n registratie
e)
Ouders willen inforrmeren overr de daltona
aanpak en hen
h hierbij a
actief betrek
kken
Kennis van de doo
orgaande lijn
n kinderopv
vang / buiten
nschoolse o
opvang,
basisscchool en de grondhouding om hierraan zo optimaal moge
elijk bij te dra
agen
Voortdu
urende en systematisch
he reflectie op eigen ha
andelen

4. Evaluatie
eemt de ople
eiding dalto
on pedagogisch medew
werker mee in haar
De NDV ne
v
vierjaarlijks
e evaluatie van het tottale aanbod van het op
pleidingsinsttituut /
a
adviesburea
au op het gebied
g
van dalton(na)sc
d
choling.
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