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Algemeen 
Inleiding 
Het opleidingsplan is een voorzet voor de wensen en behoeften die prinsen & prinsessen heeft voor het 
verder willen ontwikkelen van hun personeel. In dit plan zullen de opleidingen die gewenst en verplicht 
zijn door elkaar heen kunnen lopen. Echter zal de nadruk duidelijk worden gelegd op de ontwikkelingen 
die door de overheid in het nieuwe IKK zijn vastgesteld.  

Coaching 
Vanaf 1-1-2019 is het voor de Wet IKK verplicht dat er coaching plaatsvindt voor elke PM-er die werkzaam 
is in een kinderopvang. Ook hieraan zijn een aantal eisen gesteld van aantallen uren enz. Per fulltime FTE 
is het verplicht om 10 uur coaching toe te passen per jaar. Dit betekent dus voor Prinsen & Prinsessen dat 
we voor 2020 uitkomen op bijna 30 uur als de toekomstverwachtingen mbt het aantrekken van nieuwe 
medewerkers verloopt zoals we nu inschatten.  

In 2020 heeft Marion Luhrman de opleiding tot Pedagogisch coach afgerond en hebben we een haar de 
parttime functie tot pedagogisch coach gegeven. Dit geeft ons de vrijheid om de coaching als vast 
onderdeel in de organisatie in te bedden. Hiernaast zijn we ook in gesprek met het CJG om een cursus 
over een specifiek onderwerp te geven wat in verandering is of wat door de organisatie belangrijk 
gevonden wordt.  
De coaching door de interne coach zal bestaan uit een tweetal vaste onderdelen: 
1. Persoonlijk contacten met de coach  
2. Team coachingsmoment 
Tevens zal de coach persoonsgerichte coaching geven op de groep zelf. 
1. Naar behoefte van de medewerker zelf 
2. Naar behoefte van de organisatie 

De coach zal in het persoonlijke contact voornamelijk de wensen en behoeften in kaart brengen van de 
verschillende PM-ers. Deze kunnen hierbij aangeven op welke vlakken zij graag gecoacht willen worden. 
Dit zal gebeuren aan de hand van een coachvraag, die wordt uitgewerkt in gesprekken. Veelal zal dit 
uiteraard raakvlakken hebben met de werkzaamheden op de groep, maar ook coaching op het vlak van 
persoonlijke ontwikkeling is hierbij een mogelijkheid. 

Het team coaching moment worden bepaald door gezamenlijke onderwerpen die in de persoonlijke 
gesprekken met de PM-ers naar voren kwamen. De coach zal naar aanleiding van de gewenste 
onderwerpen aan de slag gaan om een zo evenwichtig mogelijk aanbod te vergaren op de gestelde 
onderwerpen. Dit aanbod zal op een speciale coaching moment worden aangeboden aan de PM-ers. 
Indien er naar aanleiding van de gegeven coaching behoefte ontstaat aan meer diepgang van de 
gegeven stof, zal dit worden besproken en waar mogelijk wordt er direct een afspraak gemaakt voor een 
vervolgsessie. 

Nieuwe medewerkers 
Ook nieuwe medewerkers zullen bij in dienst treden worden gecontroleerd op het behaald hebben van 
de benodigde diploma’s en certificaten. Mochten hier verschillen in zijn, dan zal er worden verzocht om 
de benodigde certificaten voor de start van de werkzaamheden te hebben gehaald.  
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Wel proberen we de toetsmomenten af te stemmen, zodat de toetsing van de verschillende certificaten 
in dezelfde periode zullen vallen voor alle PM-ers. Dit kan dus betekenen dat een nieuwe medewerker 2 
keer in een kalenderjaar een herhalingscursus voor de EHBO zal moeten doen. 

Stagiaires 
Stagiaires zullen hun reguliere scholing ontvangen via de eigen school. Mocht het echter nodig blijken 
om een extra cursus te volgen, om de werkzaamheden op een betere manier op te kunnen pakken, dan 
zal er met de school bekeken moeten worden op welke manier we dit vorm kunnen geven. We hebben 
dit echter nog niet meegemaakt. 
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Benodigde opleidingseisen 
Algemene opleidingen 
Voor het kunnen werken in de kinderopvang zijn er vanuit het rijk en de CAO opleidingseisen gesteld 
aan de medewerkers.  

Certificaten 
Naast de opleiding die is behaald zijn er ook een aantal certificaten nodig om de uitvoering van je werk 
te kunnen blijven doen. Niet alle certificaten die benoemd worden zijn momenteel al daadwerkelijk 
verplicht, maar deze certificaten moeten uiterlijk per 01-01-2023 behaald zijn door alle PM-ers. 

Jaarlijkse certificaten
Sommige van de certificaten moeten jaarlijks worden herhaald om een vernieuwd certificaat te kunnen 
krijgen. De certificaten die hieronder vallen zijn: 
1. EHBO voor Kinderen 
2. BHV  

Reguliere certificaten
In de Wet IKK zijn er de afgelopen periode ook een aantal certificaten bijgekomen die uiterlijk voor 
1-1-2023 moeten worden behaald. Deze doorlooptijd is speciaal bedoeld om iedereen in de 
gelegenheid te stellen om de benodigde certificaten te behalen. De certificaten die hieronder vallen zijn: 
1. Minimale taaleis Nederlandse taal op niveau 3F (uiterlijk per 01-01-2023) 
2. Certificaat werken met baby’s (uiterlijk per 01-01-2023) 
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Huidige stand van de opleidingen 
Om een helder beeld te kunnen geven moeten we een splitsing maken per medewerker van de genoten 
opleidingen. Dit hebben we in een opleidingstabel in de bijlagen toegevoegd. 

Algemene opleidingen 
Bij in dienst treden worden de diploma’s van alle PM-ers gecontroleerd. Ook zullen diploma’s nagekeken 
worden als er een wijziging is in de CAO. De huidige medewerkers voldoen allemaal met hun diploma’s 
aan de gestelde eisen die in de CAO worden genoemd.  

Certificaten 
De betreffende certificaten die er nu en in de aankomende tijd nodig zijn, zijn momenteel nog niet 
allemaal behaald.  

EHBO voor kinderen
Momenteel zijn alle medewerkers in bezit van een geldig EHBO diploma. De vervaldatum van deze 
diploma’s is voor een aantal medewerkers eind oktober 2020. 

BHV
Voor de mensen die alleen op de groep kunnen komen te staan in periode’s van vakantie of andere 
redenen, zullen allemaal in het bezit zijn van een BHV diploma. Dit betreft 3 PM-ers in het huidige team.  

Nederlandse taal (3F)
Alle PM-ers voldoen aan de vereisten die gesteld worden volgens de Wet IKK.  

Werken met baby’s
Eind 2019 hebben wij met het huidige team van vier personen de cursus “werken met baby’s” afgerond. 
Deze hebben wij op locatie gevolgd, verzorgd door Unique Talent.  
Wanneer er personeelsleden worden aangenomen, zullen wij er uiteraard op toezien dat ook zij in het 
bezit zijn of komen van dit certificaat. 
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Ontwikkelingen aankomend jaar 
Aankomend jaar zijn er een aantal ontwikkelingen waar we met het maken van dit document nog geen 
volledig beeld van hebben. Naar aanleiding van de gestelde eisen hebben we een prioriteitenlijst 
gemaakt voor welke cursussen er dit jaar gevolgd zouden moeten worden en door welke 
personeelsleden. Hierin zijn zo veel mogelijk de eventuele nieuwe medewerkers meegenomen.  

Algemene opleidingen 
De opleidingen die de PM-ers hebben gevolgd, zijn voldoende om hun huidige werk te doen. 
Momenteel is er verder nog niet aangegeven dat er behoefte bestaat aan eventuele doorontwikkeling. 

Certificaten 

EHBO voor kinderen
Aankomend jaar zullen we uiteraard de standaard cursussen weer regelen voor de EHBO. Dit zullen we 
net na de zomervakantie inplannen zodat we ook de nieuwe medewerkers mee kunnen laten doen. Dit 
voorkomt dat we een vervaldatum van het EHBO diploma overschrijden. 

BHV
Voor wat betreft de BHV herhalingscursus hebben we onze huidige medewerkers in de planning staan 
voor het 4e kwartaal. Aangezien niet elke medewerker een BHV diploma hoeft te hebben zullen we deze 
in eerste instantie op deze manier voortzetten. In 2021 zullen we kunnen inventariseren of er bij de 
nieuwe medewerkers behoefte is om deze cursus ook te gaan volgen. 

Nederlandse taal (3F)
Voor de certificaten omtrent de Nederlandse taal hoeven we dit jaar geen verdere actie te ondernemen 
aangezien de huidige medewerkers voldoen aan deze eis.  

Werken met baby’s
Ook voor het werken met baby’s hebben we momenteel geen actie op de planning staan aangezien we 
allemaal afgelopen jaar deze cursus succesvol hebben afgerond.  
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Coaching 
In 2020 zal Marion Luhrman als pedagogisch coach gesprek persoonlijke coachingstrajecten gaan 
opzetten, voor wie daar behoefte aan heeft. De gestelde norm van 10 uur per fulltime medewerker zal 
zich vertalen in bijna 30 uur coachingsbehoefte in 2020, aangezien we per juni gaan uitbreiden met een 
extra groep en dus extra medewerkers. 
De uren die de coach per PM-er besteedt, zullen worden bijgehouden in een tabel waarvan we een 
voorbeeld in de bijlage hebben opgenomen. Tevens zal de Coach ook de coachingsuren ontvangen 
door middel van een externe coach. We hebben dit voorgelegd aan de organisatie Unique Talent. 

De onderwerpen die in 2020 in de coaching naar voren zullen komen zijn: 

8

Onderwerp WIe Aantal Uren Saldo
Uitvraag Coachingsbehoefte Iedereen 7 0,5 3,5
Voorbereiding 10 minutengesprekken Iedereen 6 1 6
Nieuwe medewerkers Beleid Nieuwe PM-ers 2 1,5 3
Protocol Veilig slapen Iedereen 6 0,75 4,5
Kindermishandeling (CJG) Iedereen 7 2 14
Begeleiding stagiaires Chantal 1 1 1

0
0
0
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Bijlagen 
Huidige stand van de opleidingen 
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Tijdsinvestering Coach 
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