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Voorwoord 

 

Een body of knowledge voor de sector Zorg, Welzijn en Sport 

 

Voor u ligt de werkversie 2016-2017 van de body of knowledge behorende bij een kwalificatiedossier. 

Zoals de titel al aangeeft, betreft het een werkversie. Het afgelopen jaar hebben de mbo-scholen voor 

Zorg-, Welzijn- en Sportopleidingen samen gewerkt aan een uniforme beschrijving van de 

kennisbasis. Een kennisbasis als instrumentarium om de vertaalslag van de in de kwalificatiedossiers 

beschreven kennis naar een werkbare systematiek vorm te geven en als handvat voor onderwijs en 

werkveld om deze kennis op het juiste niveau met de juiste inhoud (passend bij het toekomstige 

beroep) te duiden.  

 

De body of knowledge richt zich op de kennis behorende bij een kwalificatie waartoe opgeleid wordt 

en niet op de vaardigheden, ook niet de digitale vaardigheden (bijvoorbeeld werken met een 

elektronisch cliëntendossier). Beiden worden vaak in één adem genoemd maar hier expliciet 

gescheiden.  

Vakkennis is cruciaal, zeker bij het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren. Met het definiëren 

van een duurzame body of knowledge heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO 

Raad een eerste stap gezet in een gezamenlijke kwaliteitsslag die nodig is om deze kennis te kunnen 

vertalen naar een passend en actueel curriculum en gedegen examinering.  

 

 

Opbouw Body of Knowledge 

 

De body of knowledge kent een tweetal structuurelementen. Allereerst het kennisaspect. Per dossier 

zijn een aantal kennisaspecten gedefinieerd: een cluster van bij elkaar passende kennisinhoud. Ieder 

kennisaspect bestaat uit één of meer (kennis)leerresultaten. Een (kennis)leerresultaat geeft aan wat 

de student op het eindniveau van de opleiding met de kennis kan. Deze leerresultaten zijn beschreven 

aan de hand van de taxonomie van Bloom. 

 

De herziene kwalificatiedossiers, die vanaf augustus 2016 verplicht in het mbo ingevoerd worden, 

hebben een nieuwe structuur. Ook hierbij sluit de body of knowledge aan. Een kwalificatiedossier 

bestaat uit een basisdeel en uit één of meer profieldelen. De combinatie basisdeel en één profieldeel 

wordt de kwalificatie genoemd. De student krijgt uiteindelijk het diploma voor de kwalificatie, 

bijvoorbeeld Onderwijsassistent of Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. 

 

Uitzondering hierop zijn twee kwalificatiedossiers in de sector Zorg, Welzijn en Sport, namelijk de 

dossiers MBO Verpleegkundige en Verzorgende-IG. Deze dossiers zijn zogenaamde ongedeelde 

kwalificatiedossiers. Deze dossiers bevatten geen profielen, maar vier brancheverbijzonderingen. De 

kwalificatie omvat het gehele dossier: basisdeel en de vier brancheverbijzonderingen. De student krijgt 

uiteindelijk het (ongedeelde) diploma MBO Verpleegkundige. 

 

De indeling in/opbouw van de kwalificatiedossiers van de sector Zorg, Welzijn en Sport is terug te 

vinden in de beschrijving van de body of knowledge. Per kwalificatiedeel (basis en profielen of 



4/19 BoK Pedagogisch Werk 

brancheverbijzonderingen) worden de kennisaspecten en de daarbij behorende (kennis)leerresultaten 

benoemd. De kennis behorende bij het basisdeel is niet voorwaardelijk voor de kennis in het 

profieldeel. Ook het niveau van de kennis in het basisdeel is het eindniveau van de opleiding en dus 

het niveau dat een beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen. 

 

 

Onderhoud en kwaliteitsborging body of knowledge ZWS 

 

De werkversie 2016-2017 van de body of knowledge verdient nog zeker een aantal kwaliteitsslagen 

die we graag de komende tijd samen met onderwijs en werkveld willen vormgeven. De komende 

maanden (tot november 2016) werken we toe naar de versie 2017-2018. De bedrijfstakgroep Zorg, 

Welzijn en Sport heeft een proces van onderhoud en kwaliteitsborging ingericht. Eén van de 

producten ter ondersteuning van dit proces is de website www.bokkennisbasis.nl  

Deze website is hét digitale platform waarmee u kunt meeschrijven aan de volgende versie van de 

body of knowledge. Graag roepen wij vertegenwoordigers uit onderwijs en werkveld op om een 

bijdrage te leveren aan dit proces. Denk met ons mee, maak de verbinding met andere overzichten en 

kennisbeschrijvingen en lever zo een bijdrage aan de doorontwikkeling van een gezamenlijk gedragen 

body of knowledge. Kijk op de website en geef uw feedback!  

 

Een redactiegroep, bestaande uit deskundigen uit onderwijs en werkveld, zal jaarlijks op basis van de 

gegeven feedback een nieuwe, actuele versie van de BoK ter vaststelling voorleggen aan de 

Algemene Ledenvergadering van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport. Jaarlijks zal deze begin 

november gepubliceerd worden (via de websites: www.mboraad.nl en www.bokkennisbasis.nl). 

 

 

Tot slot 

 

De ontwikkeling van onze body of knowledge blijft ‘work in progress’. De langere termijn doelstellingen 

zijn van gemeenschappelijk belang en dus hopen we op inzet van alle betrokken professionals die de 

body of knowledge naar een nog hoger plan kunnen tillen. Want … samen kunnen we werken aan 

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen!’. En vakkennis is daar een essentieel 

onderdeel van. 

 

 

Woerden, juni 2016 

Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport 

 

http://www.bokkennisbasis.nl/
http://www.mboraad.nl/
http://www.bokkennisbasis.nl/
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1. Basis beroepsspecifiek 

1.1 Spelen, leren en ontwikkelen van kinderen 

1.1.1 Beargumenteert het belang van spel en de kenmerken daaruit in relatie tot kenmerken 

binnen de fase van de ontwikkeling van een kind en de invloed op de ontwikkeling van 

competenties in een later ontwikkelingsstadium. 

1.1.2 Onderscheidt overeenkomsten en verschillen bij kenmerken van diversiteit in achtergrond en 

mogelijkheden tussen kinderen (0-18) in de dagelijkse beroepspraktijk en doet voorstellen 

om zijn handelen hier op aan te passen. 

1.1.3 Onderscheidt de meest voorkomende pedagogische opvattingen (waaronder Montessori, 

Petersen, Parkhurst, Steiner, Korczak, Gordon, Malaguzzi en Pikler) en legt uit hoe deze tot 

concrete uitvoering komen in het pedagogisch werkveld 

1.1.4 Analyseert de ontwikkelingsbehoefte van kinderen van 0-13 jaar op kenmerken van 

ontwikkelingsgebieden en beargumenteert de keuze voor ontwikkelingsgerichte activiteiten 

en passende speel- spel en ontwikkelingsmaterialen voor de groep en voor het individuele 

kind 

1.1.5 Analyseert de mogelijkheden van de instelling en de beschikbare ruimte en materialen en 

beargumenteert op basis hiervan of ze uitdagend en geschikt zijn om de gestelde 

ontwikkelingsdoelen bij de doelgroep te realiseren. 

1.1.6 Analyseert de mogelijkheden voor kunstzinnige, muzische, creatieve en/of op de natuur 

gerichte activiteiten en stelt op basis hiervan een programma samen, afgestemd op de 

mogelijkheden en ontwikkelingsbehoeften van de groep en ieder individueel kind. 

1.1.7 Analyseert de 21e-eeuwse vaardigheden (waaronder samenwerken, probleemoplossend 

vermogen, ICT-geletterdheid en ICT-burgerschap, mediawijsheid, creativiteit, kritisch 

reflecteren, communiceren, omgaan met diversiteit, sociale en culturele vaardigheden) die 

de kinderen in de toekomst moeten beheersen en beargumenteert de noodzaak van het 

ontwikkelen van deze vaardigheden bij kinderen / jongeren. 

1.1.8 Creëert situaties in de dagelijkse omgang met de kinderen waarin de taal-denkontwikkeling 

bij kinderen gestimuleerd wordt, eventueel door toepassing van passende activiteiten. 

1.1.9 Creëert situaties waarin de kinderen zich veilig voelen, structuur ervaren, positief 

gestimuleerd worden, normen en waarden aan kunnen leren en positief gedrag kunnen 

ontwikkelen. 

1.1.10 Analyseert kenmerken van diversiteit in een groep kinderen (waaronder sociale en culturele 

achtergrond, talenten en andere bijzonderheden) en past de werkwijze hierop aan, zodat alle 

kinderen zich geaccepteerd weten. 

1.2 Veiligheid, hygiëne en gezondheid 

1.2.1 Analyseert symptomen van (kinder)ziekten, blessures, herkent risicosituaties en doet 

voorstellen hoe in voorkomende gevallen van ziekte en (kleine) ongevallen gehandeld moet 

worden (waaronder protocollen en richtlijnen LCHV, RIVM, GGD, EHBO). 

1.2.2 Creëert situaties waarin de zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd wordt op het 

gebied van persoonlijke verzorging toiletgang, aan- en uitkleden, hygiëne, gezond gedrag en 

voeding. 
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1.2.3 Creëert kansen waarin de seksuele ontwikkeling van de kinderen bespreekbaar gemaakt 

kan worden en bewaakt daarbij waarden en normen. 

1.2.4 Herkent risicosituaties in de dagelijkse praktijk bij de inrichting en het gebruik van binnen- en 

buitenruimte, registreert deze volgens geldende procedures (RI&E) en doet voorstellen ter 

verbetering 

1.2.5 Analyseert de voorschriften m.b.t. een veilige en hygiënische leefruimte en past deze op een 

milieubewuste manier toe in het onderhoud van de verblijfsruimten (binnen en buiten) 

1.2.6 Analyseert de behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging bij een kind en 

beargumenteert de keuze voor de aanpak van de verzorging van dit kind. 

1.3 Leer- en gedragsproblemen en beperkingen 

1.3.1 Analyseert symptomen en kenmerken van stoornissen en afwijkende ontwikkeling en doet 

voorstellen hoe in voorkomende gevallen gehandeld moet worden. 

1.3.2 Analyseert kenmerken van normoverschrijdend gedrag, conflictsituaties en agressie en 

maakt op basis daarvan keuzes voor interventies. 

1.3.3 Analyseert een groep kinderen op kenmerken van diversiteit (sociale en culturele 

achtergrond en/of een beperking en/of een chronische ziekte) en legt uit wat dit betekent 

voor de benadering van het kind / de groep (waaronder speciale behoeften en aanpassing, 

gelijke kansen, begrip, enz.).   

1.3.4 Analyseert opvallend en afwijkend gedrag en doet voorstellen hoe met dit gedrag omgegaan 

kan worden. 

1.3.5 Herkent op basis van observaties signalen en symptomen van pesten, kindermishandeling, 

misbruik en/of huiselijk geweld bij kinderen van 0-18 jaar en handelt volgens de meldcode 

kindermishandeling en/of het pestprotocol. 

1.4 Vaardigheden van pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten 

1.4.1 Analyseert de pedagogische visie van de instelling en beargumenteert hoe die 

pedagogische visie tot uitdrukking komt en toegepast wordt in het dagelijkse programma in 

de kinderopvang. 

1.4.2 Analyseert bij (jonge) kinderen de behoefte aan emotionele veiligheid en welbevinden en 

beargumenteert hoe de emotionele veiligheid en welbevinden gewaarborgd k an worden 

binnen een groep. 

1.4.3 Analyseert de hedendaagse basale interactieve vaardigheden (waaronder sensitieve 

responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en grenzen stellen) en de educatieve 

interactieve vaardigheden (waaronder praten en uitleggen, ontwikkeling stimuleren, 

begeleiden van interacties) en beargumenteert hoe zij deze vaardigheden toepast en met 

welk doel in de dagelijkse begeleiding van een kind en/of groep kinderen. 

1.4.4 Analyseert een groep op kenmerken van groepsdynamische processen en licht toe hoe deze 

methodisch te beïnvloeden zijn in de dagelijkse praktijk. 

1.4.5 Analyseert een relatie tussen een PM-er en een specifiek kind / groep kinderen (waaronder 

leeftijd, geslacht, culturele achtergrond) in relatie tot de kenmerken van een 

vertrouwensrelatie en beargumenteert het belang van een vertrouwensrelatie voor het kind 

of de groep kinderen. 
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1.4.6 Analyseert de toepasbaarheid van verschillende observatiemethoden en verantwoordt de 

keuze voor een observatiemethode in een bepaalde begeleidingssituatie voor een bepaald 

kind / bepaalde groep kinderen. 

1.4.7 Vergelijkt de observaties van een kind (0-23) in de dagelijkse beroepspraktijk met de 

gemiddelde ontwikkeling en toont het verband aan tussen de observaties en een gemiddelde 

ontwikkeling 

1.4.8 Analyseert de observaties van een kind (0 – 23) in de dagelijkse beroepspraktijk in relatie tot 

een afwijkende ontwikkeling en geeft een verklaring voor mogelijke oorzaken.  

1.4.9 Analyseert begrippen en theorieën van de pedagogiek op kenmerken in relatie tot de 

begeleidingsvraag. 

1.4.10 Analyseert observaties van de toepassing van de methodische interventies die de 

ontwikkeling van kinderen van 0-13 stimuleren en evalueert het resultaat daarvan. 

1.4.11 Analyseert de methodische cyclus (waaronder beginsituatie, doel, plan maken, uitvoeren en 

evalueren), inclusief formulering van concrete doelen (b.v. SMART) en past deze toe. 

1.4.12 Analyseert presentatietechnieken op kenmerken in relatie tot doel van de activiteit en de 

doelgroep (ouders en kinderen) en beargumenteert de keuze voor de presentatietechniek. 

1.5 Omgaan met en dienstverlening aan ouders 

1.5.1 Analyseert gegevens uit gesprekken en andere informatiebronnen omtrent de wensen en 

behoeften van ouders en doet voorstellen aan de ouders omtrent de opvang en 

begeleidingsmogelijkheden van het kind. 

1.5.2 Past passende communicatieve vaardigheden toe in het contact met ouders, geeft eventueel 

ouders op een positieve en opbouwende manier feedback en ontvangt feedback van ouders 

op een professionele manier. 

1.5.3 Analyseert communicatie op interculturele kenmerken en beargumenteert de toepassing bij 

ouders met een verschillende culturele achtergrond in de dagelijkse praktijk van het 

pedagogisch werk. 

1.5.4 Analyseert omgangsvormen om met ouders om te gaan en stemt het eigen gedrag hier op 

af. 

1.6 Werken in een team, organisatie en netwerk 

1.6.1 Analyseert het eigen netwerk en/of het netwerk van de instelling voor het opzetten van 

activiteiten en maakt hier passend gebruik van bij de organisatie en uitvoering van de 

activiteiten. 

1.6.2 Analyseert knelpunten in de samenwerking, communicatie en afstemming met collega’s en 

leidinggevende en doet voorstellen om de samenwerking, afstemming en communicatie te 

verbeteren. 

1.6.3 Analyseert communicatie op interculturele kenmerken en legt uit wat dit betekent in de 

toepassing met collega's met een verschillende culturele achtergrond in de dagelijkse 

praktijk van de kinderopvang 

1.6.4 Selecteert passende gesprekstechnieken en feedback op kenmerken en voert deze uit in 

relatie tot doel werkzaamheden 

1.6.5 Herkent signalen van laaggeletterdheid / ongeletterdheid of andere taalproblemen bij ouders 

en verwijst naar instanties die hier mee te maken hebben. 
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1.6.6 Past relevante vergadertechnieken en –vaardigheden toe in vergaderingen en 

overlegvormen met het (multidisciplinaire) team om zo de zorg en dienstverlening op elkaar 

af te stemmen. 

1.6.7 Analyseert de voorwaarden, methoden en technieken voor een adequate verslaglegging en 

rapportage van afspraken, uitgevoerde werkzaamheden, incidenten en andere situaties 

waarin schriftelijke vastlegging en dossiervorming is gewenst / vereist. 

1.7 Kwaliteit en deskundigheid 

1.7.1 Evalueert de waarden, normen en regels voor het omgaan met kinderen, ouders en collega’s 

binnen de instelling en beargumenteert hoe deze in voorkomende situaties wel of niet 

worden toegepast. 

1.7.2 Evalueert het eigen referentiekader en de eigen waarden en normen en kan daarbij 

diversiteit hanteren, een open houding tonen en vraagstukken bespreekbaar maken. 

1.7.3 Evalueert de eigen expertise in de omgang met kinderen / jongeren en hun ouders en geeft 

aan welke scholing of deskundigheidsbevordering zij nog nodig heeft om met een nieuwe 

ontwikkeling of probleem van een kind / jongere of groep om te kunnen gaan. 

1.7.4 Analyseert de eigen vakkennis en deskundigheid en beargumenteert hoe zij deze vakkennis 

en deskundigheid kan toevoegen aan de expertise van het team of kan invoegen in de 

samenwerking met deskundigen van een andere discipline 

1.7.5 Onderzoekt het eigen handelen met behulp van reflectie en feedback en stelt op basis 

hiervan doelen op om het eigen handelen te verbeteren. 

1.7.6 Beoordeelt resultaten van eigen gedrag in sociale vaardigheden in relatie tot 

werkzaamheden (waaronder omgang met collega's, ouders, kinderen) in de organisatie en 

doet voorstellen ter verbetering. 

1.7.7 Onderzoekt het eigen referentiekader op signalen van (onbewuste) vooroordelen en stelt op 

basis hiervan doelen om het eigen handelen te verbeteren in het kader van diversiteit van en 

in de Nederlandse samenleving en het pedagogisch werk. 

1.7.8 Analyseert de mogelijkheden voor dossiervorming op kenmerken en past deze toe in 

(digitale) kind-volg systemen zodat continuïteit in zorg en begeleiding gewaarborgd is. 
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2. Profiel:  Pedagogisch medewerker kinderopvang 

2.1 Spelen, leren en ontwikkelen van kinderen 

2.1.1 Analyseert de 4 pedagogische doelen van de Wet Kinderopvang op kenmerken en legt wat 

dit betekent voor zijn handelen in begeleiding van een groep kinderen in de kinderopvang. 

2.1.2 Analyseert de theoretische inzichten van de grondleggers van de hedendaagse 

ontwikkelingspsychologie (waaronder Piaget, Vygotsky, Erikson, Bowlby) en beargumenteert 

hoe hier vorm aan gegeven wordt in de verschillende instellingen voor kinderopvang. 

2.1.3 Analyseert de ontwikkelingsbehoefte van kinderen van 0-13 jaar op de kenmerken van 

ontwikkelingsgebieden en analyseert de mogelijkheden voor ontwikkeling daarvan in de 

kinderopvang  en beargumenteert welke kansen de dagelijkse omgang biedt om  de 

ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar op die ontwikkelingsgebieden te stimuleren. 

2.1.4 Analyseert de dagelijkse werkzaamheden in een kindercentrum en stelt op basis hiervan een 

stimulerend en uitdagend dagprogramma samen voor een groep kinderen in de 

kinderopvang. 

2.1.5 Analyseert de uitgangspunten en kenmerken van kinderparticipatie en legt uit op welke wijze 

deze worden toegepast in de dagelijkse opvang en begeleiding in de kinderopvang om zo de 

inbreng en inspraak van de kinderen te kunnen waarborgen. 

2.1.6 Analyseert de specifieke behoeften van baby’s in de kinderopvang op kenmerken van 

verzorging en ontwikkeling en beargumenteert hoe de specifieke zorg voor baby’s 

gewaarborgd wordt in de kinderopvang. 

2.2 Veiligheid, hygiëne en gezondheid 

2.2.1 Analyseert, op basis van de kenmerken van kindermishandeling en misbruik, diverse 

situaties en beargumenteert waarom het 'vier-ogen-principe' ter voorkoming van 

kindermishandeling en/of seksueel misbruik is ingevoerd in de kinderopvang. 

2.2.2 Analyseert kenmerkende signalen van (fysieke) kindermishandeling en beargumenteert hoe 

te handelen bij vermoedens van kindermishandeling. 

2.2.3 Analyseert de kenmerken van gezonde (kinder)voeding en stelt op basis hiervan, binnen het 

budget van het kindercentrum, gezonde maaltijden, tussendoortjes en traktaties samen, 

rekening houdend met eventuele allergieën en intoleranties 

2.3 Leer- en gedragsproblemen en beperkingen 

2.3.1 Analyseert symptomen en kenmerken van stoornissen en afwijkende ontwikkeling en doet 

voorstellen hoe in voorkomende gevallen gehandeld moet worden. 

2.3.2 Analyseert kenmerken van normoverschrijdend gedrag, conflictsituaties en agressie en 

maakt op basis daarvan keuzes voor interventies. 

2.3.3 Analyseert een groep kinderen op kenmerken van diversiteit (sociale en culturele 

achtergrond en/of een beperking en/of een chronische ziekte) en legt uit wat dit betekent 

voor de benadering van het kind / de groep (waaronder speciale behoeften en aanpassing, 

gelijke kansen, begrip, enz.).   

2.3.4 Analyseert opvallend en afwijkend gedrag en doet voorstellen hoe met dit gedrag omgegaan 

kan worden. 
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2.3.5 Herkent op basis van observaties signalen en symptomen van pesten, kindermishandeling, 

misbruik en/of huiselijk geweld bij kinderen van 0-18 jaar en handelt volgens de meldcode 

kindermishandeling en/of het pestprotocol. 

2.4 Vaardigheden van pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten 

2.4.1 Analyseert de pedagogische visie van de instelling en beargumenteert hoe die 

pedagogische visie tot uitdrukking komt en toegepast wordt in het dagelijkse programma in 

de kinderopvang. 

2.4.2 Analyseert bij (jonge) kinderen de behoefte aan emotionele veiligheid en welbevinden en 

beargumenteert hoe de emotionele veiligheid en welbevinden gewaarborgd k an worden 

binnen een groep. 

2.4.3 Analyseert de hedendaagse basale interactieve vaardigheden (waaronder sensitieve 

responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en grenzen stellen) en de educatieve 

interactieve vaardigheden (waaronder praten en uitleggen, ontwikkeling stimuleren, 

begeleiden van interacties) en beargumenteert hoe zij deze vaardigheden toepast en met 

welk doel in de dagelijkse begeleiding van een kind en/of groep kinderen. 

2.4.4 Analyseert een groep op kenmerken van groepsdynamische processen en licht toe hoe deze 

methodisch te beïnvloeden zijn in de dagelijkse praktijk. 

2.4.5 Analyseert een relatie tussen een PM-er en een specifiek kind / groep kinderen (waaronder 

leeftijd, geslacht, culturele achtergrond) in relatie tot de kenmerken van een 

vertrouwensrelatie en beargumenteert het belang van een vertrouwensrelatie voor het kind 

of de groep kinderen. 

2.4.6 Analyseert de toepasbaarheid van verschillende observatiemethoden en verantwoordt de 

keuze voor een observatiemethode in een bepaalde begeleidingssituatie voor een bepaald 

kind / bepaalde groep kinderen. 

2.4.7 Vergelijkt de observaties van een kind (0-23) in de dagelijkse beroepspraktijk met de 

gemiddelde ontwikkeling en toont het verband aan tussen de observaties en een gemiddelde 

ontwikkeling 

2.4.8 Analyseert de observaties van een kind (0 – 23) in de dagelijkse beroepspraktijk in relatie tot 

een afwijkende ontwikkeling en geeft een verklaring voor mogelijke oorzaken.  

2.4.9 Analyseert begrippen en theorieën van de pedagogiek op kenmerken in relatie tot de 

begeleidingsvraag. 

2.4.10 Analyseert observaties van de toepassing van de methodische interventies die de 

ontwikkeling van kinderen van 0-13 stimuleren en evalueert het resultaat daarvan. 

2.4.11 Analyseert de methodische cyclus (waaronder beginsituatie, doel, plan maken, uitvoeren en 

evalueren), inclusief formulering van concrete doelen (b.v. SMART) en past deze toe. 

2.4.12 Analyseert presentatietechnieken op kenmerken in relatie tot doel van de activiteit en de 

doelgroep (ouders en kinderen) en beargumenteert de keuze voor de presentatietechniek. 

2.5 Omgaan met en dienstverlening aan ouders 

2.5.1 Analyseert actuele ontwikkelingen en trends binnen het werkveld van de kinderopvang en 

doet voorstellen hoe deze trends en ontwikkelingen vorm kunnen krijgen in de dagelijkse 

dienstverlening van een kindcentrum. 

2.5.2 Analyseert de dienstverlening die het kindcentrum kan bieden aan ouders en kinderen en 

maakt hiervan gebruik bij het geven van informatie en bij de uitleg bij het bieden van 
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mogelijkheden en alternatieven en het stellen van grenzen aan de dienstverlening. 

Analyseert de dagelijkse gebeurtenissen in de groep, selecteert voor ouders relevante 

informatie over een kind en past adequate werkwijzen toe om de informatie over te dragen 

aan de ouders (mondeling, schriftelijk, digitaal, in woord en beeld) 

2.5.3 Creëert situaties waarin ouders mogelijkheden wordt geboden voor participatie, inspraak en 

medezeggenschap zodat ouders gehoord worden en hun inbreng bijdraagt aan de 

kwaliteitsverbetering van het kindcentrum. 

2.5.4 Analyseert verschillen tussen ouders en PM-ers in ideeën en meningen over opvoeden en 

ontwikkelen van kinderen en adviseert ouders in het bieden van (betere) 

ontwikkelingskansen voor hun kind op creatief, educatief, sociaal-emotioneel, cognitief en 

motorisch gebied. 

2.6 Werken in een team, organisatie en netwerk 

2.6.1 Analyseert het eigen netwerk en/of het netwerk van de instelling voor het opzetten van 

activiteiten en maakt hier passend gebruik van bij de organisatie en uitvoering van de 

activiteiten. 

2.6.2 Analyseert knelpunten in de samenwerking, communicatie en afstemming met collega’s en 

leidinggevende en doet voorstellen om de samenwerking, afstemming en communicatie te 

verbeteren. 

2.6.3 Analyseert communicatie op interculturele kenmerken en legt uit wat dit betekent in de 

toepassing met collega's met een verschillende culturele achtergrond in de dagelijkse 

praktijk van de kinderopvang 

2.6.4 Selecteert passende gesprekstechnieken en feedback op kenmerken en voert deze uit in 

relatie tot doel werkzaamheden 

2.6.5 Herkent signalen van laaggeletterdheid / ongeletterdheid of andere taalproblemen bij ouders 

en verwijst naar instanties die hier mee te maken hebben. 

2.6.6 Past relevante vergadertechnieken en –vaardigheden toe in vergaderingen en 

overlegvormen met het (multidisciplinaire) team om zo de zorg en dienstverlening op elkaar 

af te stemmen. 

2.6.7 Analyseert de voorwaarden, methoden en technieken voor een adequate verslaglegging en 

rapportage van afspraken, uitgevoerde werkzaamheden, incidenten en andere situaties 

waarin schriftelijke vastlegging en dossiervorming is gewenst / vereist. 

2.7 Kwaliteit en deskundigheid 

2.7.1 Evalueert de waarden, normen en regels voor het omgaan met kinderen, ouders en collega’s 

binnen de instelling en beargumenteert hoe deze in voorkomende situaties wel of niet 

worden toegepast. 

2.7.2 Evalueert het eigen referentiekader en de eigen waarden en normen en kan daarbij 

diversiteit hanteren, een open houding tonen en vraagstukken bespreekbaar maken. 

2.7.3 Evalueert de eigen expertise in de omgang met kinderen / jongeren en hun ouders en geeft 

aan welke scholing of deskundigheidsbevordering zij nog nodig heeft om met een nieuwe 

ontwikkeling of probleem van een kind / jongere of groep om te kunnen gaan. 

2.7.4 Analyseert de eigen vakkennis en deskundigheid en beargumenteert hoe zij deze vakkennis 

en deskundigheid kan toevoegen aan de expertise van het team of kan invoegen in de 

samenwerking met deskundigen van een andere discipline 
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2.7.5 Onderzoekt het eigen handelen met behulp van reflectie en feedback en stelt op basis 

hiervan doelen op om het eigen handelen te verbeteren. 

2.7.6 Beoordeelt resultaten van eigen gedrag in sociale vaardigheden in relatie tot 

werkzaamheden (waaronder omgang met collega's, ouders, kinderen) in de organisatie en 

doet voorstellen ter verbetering. 

2.7.7 Onderzoekt het eigen referentiekader op signalen van (onbewuste) vooroordelen en stelt op 

basis hiervan doelen om het eigen handelen te verbeteren in het kader van diversiteit van en 

in de Nederlandse samenleving en het pedagogisch werk. 

2.7.8 Analyseert de mogelijkheden voor dossiervorming op kenmerken en past deze toe in 

(digitale) kind-volg systemen zodat continuïteit in zorg en begeleiding gewaarborgd is. 
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3. Profiel: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

3.1  Spelen, leren en ontwikkelen van kinderen 

3.1.1 Analyseert de uitgangspunten van kinderparticipatie en legt uit op welke wijze deze worden 

toegepast in de dagelijkse opvang en begeleiding van kinderen en jongeren om hun inbreng 

en inspraak te kunnen waarborgen.. 

3.1.2 Analyseert een groep kinderen op kenmerken van diversiteit (sociale en culturele 

achtergrond en/of een beperking en/of een chronische ziekte) en legt uit wat dit betekent 

voor de benadering van het kind / de groep in de (kinder)opvang (waaronder speciale 

behoeften en aanpassing, gelijke kansen, begrip, enz.). 

3.1.3 Analyseert de theoretische inzichten van de grondleggers van de hedendaagse 

ontwikkelingspsychologie (waaronder Piaget, Vygotsky, Erikson, Bowlby) en beargumenteert 

hoe hier vorm aan gegeven wordt in de verschillende instellingen voor (kinder)opvang. 

3.1.4 Analyseert de ontwikkelingsbehoefte van kinderen / jongeren van 0-18 jaar op de kenmerken 

van ontwikkelingsgebieden en analyseert de mogelijkheden voor ontwikkeling daarvan in de 

(kinder)opvang en beargumenteert welke kansen de dagelijkse omgang biedt om  de 

ontwikkeling van kinderen / jongeren van 0-18 jaar op die ontwikkelingsgebieden te 

stimuleren. 

3.1.5 Analyseert de mogelijkheden en knelpunten van taalverwerving bij meertaligheid en 

beargumenteert de keuze voor taal-stimuleringsactiviteiten.  

3.1.6 Analyseert de betekenis, kenmerken van ontwikkelingsgericht werken en legt uit hoe deze in 

een gegeven situatie worden toegepast. 

3.1.7 Onderscheidt VVE-methodieken op kenmerken tot een taak in de beroepspraktijk en 

analyseert begrippen en theorieën uit de ontwikkelingsstimulering en de  sociale context van 

de Vve (waaronder 2e taalverwerving, sociaal economische achtergrond, 

leefomgeving/buurt). 

3.2. Veiligheid, hygiëne en gezondheid 

3.2.1 Analyseert, op basis van de kenmerken van kindermishandeling en misbruik, diverse 

situaties en beargumenteert waarom het 'vier-ogen-principe' ter voorkoming van 

kindermishandeling en/of seksueel misbruik is ingevoerd in de kinderopvang 

3.2.2 Analyseert kenmerkende signalen van (fysieke) kindermishandeling en beargumenteert hoe 

te handelen bij vermoedens van kindermishandeling. 

3.2.3 Analyseert de behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging bij een kind met 

specifieke persoonlijke behoeften en beargumenteert de keuze voor de aanpak van de 

verzorging van dit kind. 

3.2.4 Analyseert de behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging en ADL bij een 

jongere met een specifieke begeleidingsvraag en beargumenteert de keuze voor de aanpak 

van de ondersteuning bij deze jongere. 

3.2.5 Analyseert de kenmerken van gezonde (kinder)voeding en stelt op basis hiervan, binnen het 

budget van het (kinder)centrum, gezonde maaltijden, tussendoortjes en traktaties samen, 

rekening houdend met voedselvoorschriften, allergieën en intolerantie. 
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3.3 Leer- en gedragsproblemen en beperkingen 

3.3.1 Analyseert speel- spel en ontwikkelingsmaterialen in relatie tot de uitvoering van 

ontwikkelingsgerichte activiteiten bij een specifieke begeleidingsbehoefte van een kind / 

jongere of een groep en beargumenteert het doel van de ingezette materialen binnen de 

activiteiten. 

3.3.2 Analyseert de begeleidingsbehoefte van een kind met specifieke beperkingen of 

gedragsproblemen en beargumenteert de keuze voor interventies, gericht op de ontwikkeling 

van het kind / de jongere. 

3.3.3 Analyseert begrippen en theorieën van leer-gedrags-en opvoedingsproblemen op 

kenmerken van stoornissen en gedrag. 

3.3.4 Analyseert begrippen en theorieën van de orthopedagogiek op kenmerken in relatie tot de 

begeleidingsvraag. 

3.4 Vaardigheden van pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten 

3.4.1 Analyseert gegevens uit het intakegesprek en kinddossier, analyseert kennis van de 

ontwikkelingsgebieden in relatie tot de begeleidingsvraag, beargumenteert de conclusies en 

ontwerpt een methodisch begeleidingsplan voor een kind / jongere met specifieke hulpvraag, 

afwijkend gedrag en/of een ontwikkelingsachterstand. 

3.4.2 Analyseert een handelingsplan en/of groepsplan op gekozen interventies. 

3.4.2 Analyseert (SLO) beheersingsdoelen voor jonge kinderen en VVE methodieken in de 

beroepspraktijk van de GPM4 op kenmerken en legt verband tussen de ontwikkelingslijnen 

en de sociale- culturele- en/of economische achtergrond van het kind en de specifieke 

begeleidingsvraag m.b.t. VVE. 

3.5 Omgaan met en dienstverlening aan ouders 

3.5.1 Analyseert actuele ontwikkelingen en trends binnen het werkveld van de (kinder)opvang en 

doet voorstellen hoe deze trends en ontwikkelingen vorm kunnen krijgen in de dagelijkse 

dienstverlening van een kindcentrum. 

3.5.2 Analyseert de dienstverlening die de instelling kan bieden aan ouders en kinderen en maakt 

hiervan gebruik bij het geven van informatie en bij de uitleg bij het bieden van mogelijkheden 

en alternatieven en het stellen van grenzen aan de dienstverlening. 

3.5.3 Analyseert de dagelijkse gebeurtenissen in de groep, selecteert voor ouders relevante 

informatie over een kind en past adequate werkwijzen toe om de informatie over te dragen 

(mondeling, schriftelijk, digitaal, in woord en beeld) 

3.5.4 Evalueert het welbevinden en de ontwikkeling van het kind / de jongere in de (kinder)opvang 

en beargumenteert in de overdracht naar ouders de bevindingen t.a.v. het welbevinden en 

de ontwikkeling van het kind, eventueel maakt zij knelpunten in de ontwikkeling 

bespreekbaar met de ouders. 

3.5.5 Herkent signalen van laaggeletterdheid / ongeletterdheid of andere taalproblemen bij ouders 

en past adequate communicatievormen toe. 

3.5.6 Analyseert de behoefte aan informatie bij ouders en organiseert op basis hiervan passende 

informatieavonden en/of andere bijeenkomsten voor ouders. 

3.5.7 Herkent het opleidings- en communicatieniveau van ouders en past adequate 

taalvaardigheden en communicatievormen toe in de omgang met (hoog opgeleide) ouders. 
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3.5.8 Creëert situaties waarin ouders mogelijkheden wordt geboden voor participatie, inspraak en 

medezeggenschap zodat ouders gehoord worden en hun inbreng bij draagt aan de 

kwaliteitsverbetering van het kindcentrum. 

3.5.9 Analyseert de wensen en behoeften van ouders op kenmerken van hospitality en zet deze 

om naar betere dienstverlening aan ouders (warme maaltijd voorziening, 

meeneemmaaltijden, boodschappen, was verzorging, etc.) 

3.5.10 Analyseert verschillen tussen ouders en PM-ers in ideeën en meningen over opvoeden en 

ontwikkelen van kinderen en adviseert ouders in het bieden van (betere) 

ontwikkelingskansen voor hun kind op creatief, educatief, sociaal-emotioneel, cognitief en 

motorisch gebied. 

3.6 Werken in een team, organisatie en netwerk 

3.6.1 Analyseert het netwerk en de sociale kaart van de instellingen op relevante kenmerken 

m.b.t. de begeleidingsvraag en beargumenteert de mogelijkheden voor verwijzing en 

samenwerking. 

3.6.2 Analyseert voor de GPM4 relevante financiële gegevens en verwerkt deze in een financiële 

verantwoording / rapportage om ze inzichtelijk te maken voor betrokkenen. 

3.6.3 Analyseert diverse vergadertechnieken met de daarbij behorende leiderschapstijlen en 

beargumenteert de keuzes in de diverse overlegvormen van het werk. 

3.6.4 Analyseert communicatie op interculturele kenmerken en beargumenteert de toepassing bij 

de samenwerking met collega’s met  verschillende culturele achtergronden. 

3.6.5 Analyseert het eigen netwerk of het netwerk van de instelling op mogelijkheden om ingezet 

te worden bij de organisatie en uitvoering van activiteiten op basis van een erkende VVE 

methodiek en beargumenteert de keuzes voor het inzetten van middelen, materialen, 

personen en/of organisaties bij de activiteiten. 

3.6.6 Analyseert het eigen netwerk of het netwerk van de instelling op mogelijkheden om ingezet 

te worden bij de organisatie en uitvoering van activiteiten voor de invulling van school, werk 

en vrije tijd van jongeren en beargumenteert de keuzes voor het inzetten van middelen, 

materialen, personen en/of organisaties bij de activiteiten. 

3.6.7 Analyseert de elementen die bijdragen aan een goede samenwerking binnen de organisatie 

en past deze toe in samenwerking met collega’s, deskundigen, stagiaires, vrijwilligers en 

betrokkenen in de (keten)zorg rond het kind (waaronder VVE, basisschool). 

3.6.8 Analyseert knelpunten in de samenwerking met medewerkers en beargumenteert de keuze 

voor de aanpak van de knelpunten en de mogelijke oplossingen. 

3.6.9 Creëert een relevant en actueel netwerk en beargumenteert welke acties ondernomen 

moeten worden om het netwerk te onderhouden en werkgerelateerde doelen te bereiken. 

3.6.10 Evalueert PR activiteiten van de kinderopvangorganisatie en doet voorstellen voor actuele, 

relevante en haalbare PR activiteiten. 

3.7 Kwaliteit en deskundigheid 

3.7.1 Analyseert knelpunten in de beleidscyclus van de instelling en beargumenteert 

verbeterpunten voor beleid en organisatie. 

3.7.2 Analyseert actuele ontwikkelingen en trends binnen het werkveld en doet voorstellen hoe 

deze trends en ontwikkelingen vorm kunnen krijgen in de dagelijkse gang van zaken. 
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4. Profiel: Onderwijsassistent 

4.1  Spelen, leren en ontwikkelen van kinderen 

4.1.1 Analyseert de ontwikkelingsbehoefte van kinderen van 4 tot 23 jaar in onderwijssituaties 

(PO, SO, VSP, VO en MBO) op de kenmerken van ontwikkelingsgebieden en analyseert de 

mogelijkheden voor ontwikkeling daarvan. 

4.1.2 Analyseert speel- spel en ontwikkelingsmaterialen in relatie tot de uitvoering van 

ontwikkelingsgerichte activiteiten bij een specifieke begeleidingsbehoefte van een kind of 

een groep kinderen en beargumenteert het doel van de ingezette materialen binnen de 

activiteiten. 

4.1.3 Analyseert de mogelijkheden en knelpunten van taalverwerving bij meertaligheid en 

beargumenteert de keuze voor taal-stimuleringsactiviteiten.  

4.1.4 Analyseert de begeleidingsbehoefte van een kind met specifieke beperkingen of 

gedragsproblemen en beargumenteert de keuze voor interventies, gericht op de ontwikkeling 

van het kind. 

4.1.5 Analyseert de betekenis, kenmerken van ontwikkelingsgericht werken en legt uit hoe deze in 

een gegeven situatie worden toegepast. 

4.1.6 Analyseert een doelgroep op cognitief, motorisch, zintuiglijk en sociaal-emotioneel gebied, 

schat het ontwikkelingsniveau in en beargumenteert nieuwe kansen om ontwikkelingsgericht 

te werken. 

4.1.7 Onderscheidt VVE-methodieken op kenmerken tot een taak in de beroepspraktijk en 

analyseert begrippen en theorieën uit de ontwikkelingsstimulering en de  sociale context van 

de Vve . 

4.2 Veiligheid, hygiëne en gezondheid 

4.2.1 Analyseert de kenmerken van gezonde (kinder)voeding en stelt op basis hiervan, binnen het 

budget, tussendoortjes en traktaties samen, rekening houdend met voedselvoorschriften, 

allergieën en intolerantie. 

4.2.2 Analyseert de vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, schoolomgeving, gezonde 

school-beleid van een gezonde school en past gezonde school activiteiten en thema’s toe in 

de dagelijkse praktijk van de onderwijsassistent. 

4.3 Leer- en gedragsproblemen en beperkingen 

4.3.1 Analyseert de behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging en ADL bij een kind / 

jongere met een specifieke begeleidingsvraag en beargumenteert de keuze voor de aanpak 

van de ondersteuning bij dit kind / deze jongere. 

4.3.2 Analyseert speel- spel en ontwikkelingsmaterialen in relatie tot de uitvoering van 

ontwikkelingsgerichte activiteiten bij een specifieke begeleidingsbehoefte van een kind / 

jongere of een groep en beargumenteert het doel van de ingezette materialen binnen de 

activiteiten. 

4.3.4 Analyseert de begeleidingsbehoefte van een kind met specifieke beperkingen of 

gedragsproblemen  en beargumenteert de keuze voor interventies, gericht op de 

ontwikkeling van het kind / de jongere. 
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4.3.5 Analyseert kenmerken van dyslexie en dyscalculie in relatie tot de gevolgen daarvan op de 

ontwikkeling van het kind ( binnen de beroepspraktijk van de OA). 

4.3.6 Analyseert leerproblemen op kenmerken en doet voorstellen om de leerlingen bij die  

leerproblemen te ondersteunen. 

4.3.7 Analyseert begrippen en theorieën van leer-gedrags-en opvoedingsproblemen op 

kenmerken van stoornissen en gedrag. 

4.4 Vaardigheden van pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten 

4.4.1 Analyseert een handelingsplan en/of groepsplan op gekozen interventies. 

4.4.2 Analyseert (SLO)beheersingsdoelen voor kinderen en VVE methodieken in de 

beroepspraktijk op kenmerken en legt verband tussen de ontwikkelingslijnen en de sociale- 

culturele- en/of economische achtergrond van het kind en de specifieke begeleidingsvraag 

m.b.t. VVE. 

4.4.3 Analyseert begrippen en theorieën van de pedagogiek op kenmerken in relatie tot de 

begeleidingsvraag. 

4.5 Omgaan met en dienstverlening aan ouders 

4.5.1 Analyseert de dagelijkse gebeurtenissen in de groep, selecteert voor ouders relevante 

informatie over een kind en past adequate werkwijzen toe om de informatie over te dragen 

(mondeling, schriftelijk, digitaal, in woord en beeld) 

4.5.2 Evalueert het welbevinden en de ontwikkeling van het kind en beargumenteert in de 

overdracht naar de leerkracht de bevindingen t.a.v. het welbevinden en de ontwikkeling van 

het kind, eventueel maakt zij knelpunten in de ontwikkeling bespreekbaar met de leerkracht. 

4.5.3 Herkent signalen van laaggeletterdheid / ongeletterdheid of andere taalproblemen bij ouders 

en past adequate communicatievormen toe. 

4.6 Werken in een team, organisatie en netwerk 

4.6.1 Analyseert verschillende opvangvormen voor kinderen (waaronder kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang, brede school) en schoolsoorten (waaronder 

Primair Onderwijs , Speciaal basisonderwijs, Voortgezet Speciaal onderwijs, VMBO, HAVO, 

VWO) op kenmerken en vergelijkt deze met elkaar. 

4.6.2 Analyseert diverse vergadertechnieken met de daarbij behorende leiderschapsstijlen en 

beargumenteert de keuzes in de diverse overlegvormen van het werk. 

4.6.3 Analyseert communicatie op interculturele kenmerken en beargumenteert de toepassing bij 

de samenwerking met collega’s met verschillende culturele achtergronden 

4.6.4 Analyseert de behoefte aan ondersteuning van de leerkracht / het team bij administratieve 

taken en voert deze volgens geldende richtlijnen en naar wens van de leraar / het team uit. 

4.6.5 Analyseert de mogelijkheden voor bijzondere en buitenschoolse (les)activiteiten, 

verantwoordt de keuze voor de inschakeling van interne en/of externe betrokkenen en maakt 

een planning voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. 

4.7 Kwaliteit en deskundigheid 

4.7.1 Beargumenteert het belang en gebruik van de registratie van gegevens van diverse 

doelgroepen in de beroepspraktijk van de OA, o.a. het leerlingvolgsysteem van de school 
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4.7.2 Analyseert toetsgegevens en kiest naar aanleiding hiervan doelgericht een aanpak voor een 

kind of groepje kinderen. 

4.7.3 Herkent en maakt onderscheid tussen verschillende vormen van product- en procesevaluatie 

4.7.4 Analyseert de stappen, onderdelen en betrokken actoren van de beleidscyclus en 

beargumenteert verbeterpunten voor beleid en organisatie. 

4.7.5 Rapporteert en registreert gegevens van diverse doelgroepen in de beroepspraktijk van de 

OA en past ICT vaardigheden adequaat toe. 

4.7.6 Analyseert relevante gegevens  en verwerkt deze  in databestanden. 

4.7.7 Analyseert actuele ontwikkelingen en trends binnen het werkveld en doet voorstellen hoe 

deze trends en ontwikkelingen vorm kunnen krijgen in de dagelijkse gang van zaken. 

4.8 Didactiek 

4.8.1 Analyseert (SLO) beheersingsdoelen in relatie tot activiteiten en beargumenteert keuzes 

hiervoor. 

4.8.2 Analyseert leerstijlen, leerbehoeften en leeractiviteiten op kenmerken en  maakt op basis 

hiervan  keuzes voor werkvormen en het creëren van een  activerende leeromgeving. 

4.8.3 Analyseert het groepsplan en/of handelingsplan en beargumenteert waarom voor bepaalde 

acties is gekozen. 

4.8.4 Analyseert instructietechnieken op kenmerken in relatie tot doel van de activiteit en de 

doelgroep (kinderen) en beargumenteert de keuze voor de instructietechniek 

4.8.5 Analyseert erkende VVE-methodieken op doelstellingen, aanpak, inhoud en resultaten. 

4.8.6 Maakt een selectie van lesactiviteiten gericht op de gestelde criteria en de geldende 

randvoorwaarden. 

4.8.7 Analyseert diverse toetsen en antwoordmodellen. 

4.8.8 Analyseert een onderwijsleersituatie op kenmerken  van de leeractiviteiten onthouden, 

begrijpen, toepassen en integreren en legt de relatie met een passende 

werkvorm/onderwijsleersituatie. 

4.8.9 Analyseert de keuze voor een bepaalde werkvorm op basis van visie(didactisch concept), 

doel, leerstijl en beginsituatie. 

4.8.10 Analyseert werkvormen op  kenmerken van de hoofdvormen :voordracht, interactie, spel en 

samenwerking. 

4.8.11 Analyseert leerbevorderende  factoren (waaronder motivatie, herkenning, herhaling, variatie, 

ervaring, beloning, tijd, logica en volgorde)  in relatie tot een taak. 

4.8.12 Onderscheidt de begrippen didactisch model, didactisch concept, en didactische 

werkvormen 

4.8.13 Analyseert de betekenis, kenmerken, nut en mogelijke resultaten van opbrengstgericht en/of 

resultaatgericht werken in relatie tot een uit te voeren leeractiviteit van de OA. 

4.8.14 Past de richtlijnen in handleidingen van methoden toe hij de voorbereiding en uitvoering van 

lesactiviteiten. 

4.9 Vakkennis en leergebieden 

4.9.1 Analyseert de  kerndoelen en de leergebieden van het Primair  Onderwijs en  legt de relatie 

met de werkzaamheden van de OA. 

4.9.2 Analyseert de vakinhoud van leergebieden van het primair onderwijs (waaronder rekenen, 

Nederlandse taal, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek)  
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4.9.3 Analyseert de doorgaande lijnen van de leergebieden van het primair onderwijs (waaronder 

rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) en legt de relatie daarvan 

tot de werkzaamheden van de OA uit. 

4.9.4 Analyseert materialen en middelen in relatie tot doelgerichte stimulering van de taal- en 

rekenontwikkeling binnen de dagelijkse beroepspraktijk van de OA en beargumenteert het 

gebruik daarvan op basis van begrippen en theorieën m.b.t de taalontwikkeling en de 

ontwikkeling van het rekenen 

4.9.5 Analyseert voor-en nadelen van toepassing van sociale media  in de beroepspraktijk van de 

OA en beargumenteert  keuzes voor verantwoord en adequaat gebruik hiervan 

4.9.6 Analyseert het werkveld onderwijs op kenmerken van : regulier en speciaal onderwijs ( en 

haar verschijningsvormen  o.a. pedagogische stromingen, bijzonder en openbaar onderwijs) 

PO, VO, MBO ( en haar verschijningsvormen) in relatie tot de werkzaamheden van een OA. 

4.9.7 Analyseert de ontstaansgeschiedenis van het onderwijs in relatie tot de huidige structuur van 

het onderwijs. 

 

 


