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01 PROFIEL

Ouders geven me vaak het compliment dat ik een goede balans creëer tussen opvoeding en spelen

02 WERKERVARING
Feb 2017 — Heden
Rotterdam

Pedagogisch medewerker, Kinderopvang het Eendje
Als pedagogisch medewerker houd ik me bezig met de dagelijkse opvang, ontwikkeling en
verzorging van 12 kinderen. Dit doe ik vanuit een gestructureerde didactische/ pedagogische
aanpak en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.
• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van handelingsplannen
• Het uitwisselen van informatie met ouders, verzorgen en scholen
• Communiceren met ouders en verzorgers
• Het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten
• Een warme overdracht en afstemming met de basisschool verzorgen op het gebied van
pedagogisch-educatief handelen
Zelf in drukke periodes rustig blijven, werkt rustgevend voor de kinderen

Nov 2015 — Feb 2017
Utrecht

Pedagogisch medewerker, Kinderopvang Gele Maan
• Vanuit interactievaardigheden opbrengstgericht werken
• Overdragen van expertise op anderen
• Het bieden van structuur
• Creëren van een sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen
• De ontwikkeling van kinderen vastleggen
• Vorderingen en knelpunten binnen de ontwikkeling bespreken
• Het maken van groepsplannen, handelingsplannen en kind volgsystemen
• Goed samenwerken met collega’s en elkaar steunen binnen het werk waar nodig

03 OPLEIDING
Sep 2012 — Jun 2015

ROC Midden Nederland
mbo-4: Pedagogisch Werker

Bij de SPW opleiding heb ik geleerd over het werken met kinderen en jongeren. Daarbij leer
je vooral hoe je om moet gaan met hun gedragsproblemen en opvoedingsproblemen en hoe
je ze daarbij moet begeleiden.

Sep 2008 — Jun 2012

De Hoekse Berg

Woerden

Mavo diploma

04 VAARDIGHEDEN

Sociaal

Flexibel

Open

Enthousiast

Vriendelijk

05 STAGES
Sep 2014 — Jun 2015
Rotterdam

Assistent pedagogisch medewerker, Kinderopvang het Eendje
Tijdens deze stage heb ik samen met andere pedagogisch medewerkers gewerkt:
• Het bieden van structuur
• Creëren van een sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen
• De ontwikkeling van kinderen vastleggen

06 CURSUSSEN
Sep 2018 — Okt 2018

Omgaan met ouders, Kind & Ouder

Mei 2017 — Mei 2017

Kinderen als doelgroep, Punt voor ontwikkeling

07 HOBBY'S

Voetbal, darten, goede gesprekken en lezen

