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Analyse dossier PW-2021 t.o.v. dossier PW-2019 
B1-K1: Begeleiden van kinderen bij 

hun ontwikkeling 
Dossier 2021:  

Werkprocessen en gedragskenmerken  

B1-K1: Begeleiden van kinderen bij 

hun ontwikkeling 
Dossier 2019:  

Werkprocessen en gedragskenmerken 
B1-K1-W1: Zorgt voor een veilig 

pedagogisch klimaat 
 

- laat elk kind in de groep tot zijn recht 

komen; 

- toont overwicht bij het handhaven van 

heldere afspraken en regels; 

- toont rust en zelfvertrouwen, ook in 

onzekere en onduidelijke situaties; 

- onderneemt tijdig doeltreffende actie bij 

signalen van opvallend gedrag; 

 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen, praten 

en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, 

begeleiden van interacties. 

 

Resultaat 
Een groep waarin het kind veilig is en zich thuis 
voelt en waarin kinderen prettig met elkaar 
omgaan. 

 

B1-K1-W7: Zorgt voor een veilig 

pedagogisch klimaat 

- behandelt de kinderen rechtvaardig; 

- laat elk kind in de groep tot zijn recht 

komen;  

- toont overwicht bij het handhaven van 

afspraken en regels; 

- toont rust en zelfvertrouwen, ook in 

onzekere en onduidelijke situaties; 

- onderneemt tijdig doeltreffende actie op 

vermoedens en signalen van pesten, 

kindermishandeling en seksueel misbruik;  

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen, praten 

en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, 

begeleiden van interacties.  

 

Resultaat 

Een groep waarin het kind veilig is en zich 

thuis voelt en waarin kinderen prettig met 

elkaar omgaan.  

  

 

  



B1-K1-W2: Inventariseert behoeften en 

wensen van het kind 
 

- inventariseert op methodische wijze de 

ontwikkeling, wensen en behoeften van het 

kind; 

- observeert zorgvuldig, methodisch en 

volgens geldende protocollen en procedures; 

- is tactvol en empathisch bij het bespreken 

van zaken die mogelijk schaamtevol en 

moeilijk bespreekbaar zijn; 

- registreert waarnemingen nauwgezet en 

accuraat; 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie en praten en uitleggen. 

 

Resultaat 

De ontwikkeling van het kind en zijn 

wensen en behoeften met betrekking tot de 

begeleiding zijn vastgelegd. 

 

B1-K1-W1: Inventariseert behoeften en 

wensen van het kind 

- creëert vertrouwen; 

- inventariseert op methodische wijze de 

ontwikkeling, wensen en behoeften van het 

kind; 

- observeert zorgvuldig, methodisch en 

volgens geldende protocollen en procedures; 

- is tactvol en empathisch bij het bespreken 

van zaken die mogelijk schaamtevol en 

moeilijk bespreekbaar zijn;  

- registreert haar waarneming nauwgezet en 

accuraat; 

- past de interactievaardigheden 'sensitieve 

responsiviteit', respect voor autonomie' en 

'praten en uitleggen' effectief toe. 

 

Resultaat 

De ontwikkeling van het kind en zijn 

wensen en behoeften met betrekking tot de 

begeleiding zijn duidelijk vastgelegd.  

 

B1-K1-W3: Bereidt de uitvoering van 
activiteiten voor 

- doet verantwoorde voorstellen voor een 

passend aanbod van activiteiten; 

- regelt ruim van tevoren activiteiten; 

- kiest passende (duurzame) materialen; 

- gebruikt de materialen op een duurzame 

wijze; 

- schat de benodigde tijd juist in; 

- houdt effectief rekening met 

randvoorwaarden en onvoorziene 

omstandigheden.  

 

Resultaat 

De activiteiten zijn voorbereid en sluiten aan 

bij de ontwikkeling van het kind/de groep. 

 

B1-K1-W2: Bereidt de uitvoering van 

activiteiten voor  

 

 

- regelt ruim van tevoren activiteiten;  

- kiest passende materialen;  

 

 

- schat de benodigde tijd juist in;  

- houdt effectief rekening met 

randvoorwaarden en onvoorziene 

omstandigheden 

 

Resultaat 

De activiteiten zijn voorbereid. 

 

 

 

  



B1-K1-W4: Creëert een verantwoorde en 

stimulerende speel-/leeromgeving 
- kiest passende (duurzame) materialen 

afgestemd op de ontwikkelings- of 

leerdoelen; 

- controleert nauwgezet ruimte en materialen 

op vastgestelde criteria; 

- werkt veilig en gezond overeenkomstig de 

voorschriften; 

- is alert op eventuele onveilige situaties en 

neemt doeltreffende acties. 

 

Resultaat 

De ruimte en materialen zijn geschikt voor 

het realiseren van de ontwikkelings- of 

leerdoelen. Er is een verantwoorde en 

stimulerende speel-/leeromgeving gecreëerd. 

B1-K1-W3: Richt ruimten in ter 

voorbereiding op activiteiten 

- kiest passende materialen afgestemd op het 

doel;  

- toetst ruimte en materialen op vastgestelde 

criteria; 

- werkt veilig en gezond overeenkomstig de 

voorschriften. 

- maakt verantwoord en doeltreffend gebruik 

van schoonmaakmiddelen en materialen;  

 

Resultaat 

De ruimte en de materialen zijn geschikt 

voor het uitvoeren van de beoogde 

activiteiten, zijn passend voor de gestelde 

ontwikkelingsdoelen van het kind of de 

groep, en voldoen aan geldende normen en 

richtlijnen. 

 

B1-K1-W5: Werkt samen met andere 

betrokkenen in de omgeving van het kind 

- voert tijdig en regelmatig overleg met alle 

betrokkenen; 

- staat open voor meningen, ideeën en 

feedback van anderen; 

- formuleert duidelijke en haalbare doelen; 

- levert een actieve bijdrage aan het 

overleg/de gesprekken/de discussies; 

- houdt rekening met de haalbaarheid van 

werkzaamheden in tijd en kwaliteit; 

- werkt constructief samen aan het behalen 

van afgesproken doelen; 

- bouwt professioneel aan de onderlinge 

band en samenwerking. 

 

Resultaat 

Er is professioneel samengewerkt en 

werkzaamheden, werkwijze en 

taakverdeling zijn onderling afgestemd 

waardoor kwaliteit, continuïteit en 

eenduidigheid zijn gewaarborgd. 

B1-K1-W4: Stemt de werkzaamheden af 

met betrokkenen 

- voert tijdig en regelmatig overleg met alle 

betrokkenen; 

- staat open voor meningen, ideeën en 

feedback van anderen;  

- formuleert duidelijke en haalbare doelen; 

- neemt actief en effectief deel aan het 

overleg/de gesprekken/de discussies;  

- houdt rekening met de haalbaarheid van 

werkzaamheden in tijd en kwaliteit; 

- realiseert in gesprekken en tijdens overleg 

meerdere gespreksdoelen;  

- bouwt professioneel aan de onderlinge 

band en samenwerking. 

 

Resultaat 

Werkzaamheden zijn onderling afgestemd 

waardoor kwaliteit, continuïteit en 

eenduidigheid gewaarborgd zijn. 

 

 

 

  



B1-K1-W6: Volgt en stimuleert de 

ontwikkeling en leren van het kind 

- gebruikt materialen effectief, vindingrijk 

en duurzaam; 

- begeleidt en stimuleert kinderen 

doelgericht bij de uitvoering van 

activiteiten; 

 

 

- speelt flexibel in op veranderingen in de 

situatie; 

- toont voorbeeldgedrag in correct 

taalgebruik (woordenschat, synoniemen, 

zinsbouw, zinsconstructie, uitspraak, 

intonatie); 

 

 

 

- toont in het bijzijn van kinderen het goede 

voorbeeld met gezond, veilig en positief 

gedrag; 

 

- zorgt voor een duidelijke verslaglegging 

van individuele ontwikkelingslijnen van 

kinderen; 

- past interactievaardigheden toe: respect 

voor autonomie, structureren en grenzen 

stellen, praten, uitleggen en 

ontwikkelingsstimulering. 

 

 

Resultaat 

De kinderen zijn in hun ontwikkeling, 

zelfredzaamheid en leren gestimuleerd en 

gevolgd. 

 

B1-K1-W5: Stimuleert de ontwikkeling 

door het aanbieden van activiteiten 

- gebruikt materialen effectief en 

vindingrijk; 

 

 

 

- schakelt snel tussen de verschillende 

kinderen en van het individuele kind naar de 

groep; 

- speelt flexibel in op veranderingen in de 

situatie; 

- toont voorbeeldgedrag in correct 

taalgebruik (woordenschat, synoniemen, 

zinsbouw, zinsconstructie, uitspraak, 

intonatie);  

- past bij het voorlezen wisselende intonatie 

en stiltemomenten op een aantrekkelijke 

wijze toe;  

 

 

 

 

 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

respect voor autonomie, structureren en 

grenzen stellen, praten en uitleggen en 

ontwikkelingsstimulering.  

 

Resultaat 

De kinderen zijn in hun ontwikkeling 

gestimuleerd door het uitvoeren van 

activiteiten. 

 

  



B1-K1-W7: Evalueert haar eigen 

werkzaamheden 

- kiest passende methode(n) om 

evaluatiegegevens te verzamelen; 

 

- vormt een reëel beeld van haar eigen 

werkwijze; 

 

- werkt gestructureerd bij het verzamelen en 

analyseren van gegevens en het opstellen 

van het verslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

De beginnend beroepsbeoefenaar heeft haar 

werkzaamheden geëvalueerd op basis van 

verzamelde gegevens.  

Er is een evaluatieverslag geschreven waarin 

verbeterpunten zijn geformuleerd. 

 B1-K1-W8: Evalueert de 

werkzaamheden 

 

 

- gaat discreet om met lichaamscontact 

tijdens de persoonlijke verzorging; 

 

 

- respecteert vertrouwelijkheid;  

 

 

 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering, sensitieve 

responsietijd en respect voor autonomie 

effectief toe;  

- houdt zich aan geldende procedures en 

richtlijnen, waaronder het 'vier-ogen-

principe';  

- reageert snel en effectief op signalen van 

behoefte aan verzorging;  

- handelt snel en effectief in geval van 

(signalen van) onveiligheid van de kinderen. 

 

Resultaat 

De pedagogisch werker heeft relevante 

evaluatiegegevens verzameld en heeft 

gereflecteerd op haar werkwijze.  

De evaluatie levert input voor verbetering 

van de werkzaamheden en de 

dienstverlening. 

 

PWG-extra 

Er zijn voorstellen vastgelegd voor het 

(eventueel) bijstellen van de 

werkzaamheden en/of de dienstverlening. Er 

is een inhoudelijk juist evaluatieverslag dat 

verwerkt is volgens geldende richtlijnen. 

 

PWO-extra 

Er zijn voorstellen vastgelegd voor het 

(eventueel) bijstellen van de 

werkzaamheden. Er is een inhoudelijk juist 

evaluatieverslag dat verwerkt is volgens 

geldende richtlijnen. 

 B1-K1-W6: Ondersteunt bij verzorgende 

taken 

 



- gaat discreet om met lichaamscontact 

tijdens de persoonlijke verzorging; 

- respecteert vertrouwelijkheid;  

- past interactievaardigheden effectief toe: 

praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering, sensitieve 

responsietijd en respect voor autonomie 

effectief toe;  

- houdt zich aan geldende procedures en 

richtlijnen, waaronder het 'vier-ogen-

principe';  

- reageert snel en effectief op signalen van 

behoefte aan verzorging;  

- handelt snel en effectief in geval van 

(signalen van) onveiligheid van de kinderen. 

 

Resultaat 

Het kind is gestimuleerd tot zelfredzaamheid 

ten aanzien van zijn persoonlijke 

verzorging.  

Bij ziekte en ongevallen is adequaat 

gehandeld en zijn betrokkenen 

geïnformeerd. 

 

  



B1-K2: Werken aan kwaliteit en 

deskundigheid 

Dossier 2021:  

Werkprocessen en gedragskenmerken 

B1-K2: Werken aan kwaliteit en 

deskundigheid 

Dossier 2019:  

Werkprocessen en gedragskenmerken 
B1-K2-W1: Werkt aan de eigen 

professionele ontwikkeling 
- houdt proactief de vakinhoudelijke 

ontwikkelingen en veranderende wet- en 

regelgeving in de sector bij; 

 

 

 

- draagt eigen kennis en expertise 

begrijpelijk over; 

- gebruikt feedback doelbewust om zich 

verder te ontwikkelen. 

- formuleert meetbare, uitdagende en 

haalbare verbeterpunten voor haar 

werkzaamheden en toont 

verantwoordelijkheid in het halen hiervan. 

 

 

Resultaat 

De beginnend beroepsbeoefenaar heeft op 

verschillende manieren gewerkt aan haar 

professionele ontwikkeling. 

 

 

B1-K2-W1: Werkt aan de eigen 

deskundigheid 

 

 

 

 

- haalt betekenis uit teksten met hoge 

informatiedichtheid: zowel mondeling als 

schriftelijk;  

- draagt eigen kennis en expertise 

begrijpelijk over;  

- gebruikt feedback om zich verder te 

ontwikkelen 

 

 

 

 

- gebruikt passend taal- en woordgebruik;  

 

Resultaat 

De pedagogisch werker heeft haar 

persoonlijk ontwikkelplan uitgevoerd 

waardoor zij haar deskundigheid verder 

ontwikkeld heeft.  

Zij is op de hoogte van actuele wet- en 

regelgeving en de actuele visie op 

pedagogisch werk.  

Zij heeft haar deskundigheid gedeeld met 

collega's. 

  



B1-K2-W2: Werkt aan het bewaken en 

bevorderen van kwaliteitszorg 

 

- is zorgvuldig in het volgen van 

voorgeschreven protocollen, procedures en 

wettelijke richtlijnen; 

- zet functioneel de eigen expertise in voor 

het verbeteren van de kwaliteit van de 

werkzaamheden; 

- levert een actieve bijdrage in overleggen 

van bijvoorbeeld ontwikkel-, werk- of 

intervisiegroepen; 

- is alert op mogelijkheden voor het 

bevorderen van de kwaliteit; 

- geeft actief gesignaleerde tekortkomingen 

(in werkwijze) door aan de juiste persoon. 

 

PWG & PWO-extra 

- motiveert anderen om zich te houden aan 

de 

voorgeschreven protocollen en richtlijnen 

rondom kwaliteitszorg; 

- brengt tijdig knelpunten naar voren; 

- brengt verbetervoorstellen met 

overtuigingskracht. 

 

Resultaat 

De pedagogisch werker heeft vanuit haar 

eigen deskundigheid een bijdrage geleverd 

aan het bevorderen en bewaken van de 

kwaliteitszorg. 

 

B1-K2-W2: Werkt aan het bewaken en 

bevorderen van kwaliteitszorg  

 

- is zorgvuldig in het volgen van 

voorgeschreven protocollen, procedures en 

wettelijke richtlijnen;  

- zet functioneel de eigen expertise in voor 

het verbeteren van de kwaliteit van de 

werkzaamheden;  

 

 

 

 

 

- geeft actief gesignaleerde tekortkomingen 

in werkwijze door aan de juiste persoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

De pedagogisch werker heeft vanuit haar 

eigen deskundigheid een bijdrage geleverd 

aan het bevorderen en bewaken van de 

kwaliteitszorg. 

 

  



 

PROFIELTAAK PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG 

 

P1-K1 Opvoeden en ontwikkelen 

van het kind/de kinderen in de 

kinderopvang 
Dossier 2021:  

Werkprocessen en gedragskenmerken 

P1-K1 Opvoeden en ontwikkelen 

van het kind/de kinderen in de 

kinderopvang 
Dossier 2019:  

Werkprocessen en gedragskenmerken  
P1-K1-W1 Communiceert met de 
ouders/vervangende opvoeders en het kind  

 
- inventariseert doelgericht de wensen en 
verwachtingen van de ouders/vervangende 
opvoeders; 
- snijdt 'moeilijke' en vertrouwelijke zaken 
tactvol aan; 
- past interactievaardigheden op effectieve 
wijze toe: sociale responsiviteit, praten en 
uitleggen; 
- past mondelinge taalvaardigheden op 
effectieve wijze toe: past het woordgebruik aan 
de ouders/vervangende opvoeders aan, drukt 
gevoelens genuanceerd uit, varieert in 
woordgebruik, is adequaat in woordkeuze en 
geeft een duidelijke structuur aan het gesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 
De pedagogisch medewerker kinderopvang 
heeft op een juiste wijze gesprekken gevoerd 
met de ouders/vervangende opvoeders en, 
indien mogelijk, met het kind en heeft daarbij 
relevante informatie uitgewisseld. 

P1-K1-W1 Voert gesprekken met de 

ouders/vervangende opvoeders en het 

kind  

 

- inventariseert doelgericht de wensen en 

verwachtingen van de ouders/vervangende 

opvoeders;  

- snijdt 'moeilijke' en vertrouwelijke zaken 

tactvol aan;  

- past interactievaardigheden op effectieve 

wijze toe: sociale responsiviteit, praten en 

uitleggen;  

 

 

 

 

 

 

- zorgt in (advies)gesprekken over 

ontwikkelingsbevordering en over 

specifieke problematiek m.b.t. het kind voor 

een adequate informatieoverdracht: past het 

woordgebruik aan de ouders/vervangende 

opvoeders aan, drukt gevoelens genuanceerd 

uit, varieert in woordgebruik, is adequaat in 

woordkeuze en geeft een duidelijke 

structuur aan het gesprek. 

 

Resultaat 

De pedagogisch medewerker kinderopvang 

heeft op een juiste wijze gesprekken 

gevoerd met de ouders/vervangende 

opvoeders en het kind en heeft daarbij 

relevante informatie uitgewisseld. 

 

  



P1-K1-W2 Stelt een 

activiteitenprogramma op 
- stimuleert effectief kinderen tot het leveren 

van input voor het activiteitenprogramma; 

- toont sociale en interculturele sensitiviteit; 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit en 

ontwikkelingsstimulering; 

- maakt een juiste selectie van activiteiten 

die voldoen aan de gestelde criteria en de 

randvoorwaarden. 

 

Resultaat 

Een activiteitenprogramma dat aansluit bij 

de wensen en ontwikkeling(sbehoeften) van 

de kinderen en dat uitvoerbaar is binnen de 

organisatie en de groep. 

P1-K1-W2 Stelt een 

activiteitenprogramma op  

- stimuleert effectief kinderen tot het leveren 

van input voor het activiteitenprogramma;  

- toont sociale en interculturele sensitiviteit;  

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit en 

ontwikkelingsstimulering;  

- maakt een juiste selectie van activiteiten 

die voldoen aan de gestelde criteria en de 

randvoorwaarden. 

 

Resultaat 

Een activiteitenprogramma dat aansluit bij 

de wensen en ontwikkeling(sbehoeften) van 

de kinderen en dat uitvoerbaar is binnen de 

organisatie en de groep. 

P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak 

voor de begeleiding en voert het uit 
- verzamelt relevante en betrouwbare 
informatie; 
- past op effectieve wijze 
interactievaardigheden toe: sensitieve 
responsiviteit, praten en uitleggen; 
- houdt effectief rekening met haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid van het plan van aanpak; 
- voert op professionele wijze gesprekken met 
meerdere doelen; 
- stelt betrokkenen tijdig en volledig op de 
hoogte van de voortgang en resultaten.  
- voert de begeleiding deskundig uit volgens de 
afspraken uit het plan van aanpak; 

 

Resultaat 

Er is een duidelijk en uitvoerbaar plan van 

aanpak dat met betrokkenen is afgestemd. 

Betrokkenen zijn op de hoogte gesteld van 

de voortgang en resultaten van de volgens 

het plan uitgevoerde begeleiding. 

 

P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak 

voor de begeleiding 

- verzamelt relevante en betrouwbare 

informatie;  

- past op effectieve wijze 

interactievaardigheden toe: sensitieve 

responsiviteit, praten en uitleggen;  

- houdt effectief rekening met haalbaarheid 

en uitvoerbaarheid van het plan van aanpak; 

- voert op soepele wijze gesprekken met 

meerdere doelen.  

- informeert alle betrokkenen tijdig; 

 

 

 

 

Resultaat 

Er is een duidelijk en uitvoerbaar plan van 

aanpak. Het kind/de kinderen, 

ouders/vervangende opvoeders en collega's 

zijn op de hoogte gesteld van de inhoud van 

het plan van aanpak. 

 

  



P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een 
(dag)programma  
- toont overwicht in haar handelen; 
- stimuleert het kind om - zo nodig stapsgewijs 
en onder begeleiding - alternatieven uit te 
proberen; 
- stimuleert de ontwikkeling van het kind actief 
en doelgericht door het aanbieden van 
passende activiteiten, spelen 
ontwikkelingsmaterialen; 
- toont betrokkenheid bij het kind en de 
ouders/vervangende opvoeders; 
- toont in het bijzijn van kinderen het goede 
voorbeeld met gezond, veilig en positief gedrag. 
- past interactievaardigheden effectief toe: 
sensitieve responsiviteit, respect voor 
autonomie, structureren en grenzen stellen, 
praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering 
en begeleiden van interacties.  

 

Resultaat 
Het (dag)programma is volgens plan uitgevoerd. 
De kinderen zijn professioneel begeleid. 
Bijzonderheden zijn gemeld. 

P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een 

dagprogramma  

- toont overwicht in haar handelen; 

- stimuleert het kind om - zo nodig 

stapsgewijs en onder begeleiding - 

alternatieven uit te proberen;  

 

 

 

 

- toont betrokkenheid bij het kind en de 

ouders/vervangende opvoeders;  

 

 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen stellen, 

praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties.  

 

Resultaat 

Het dagprogramma is volgens plan 

uitgevoerd. De kinderen zijn professioneel 

begeleid. Bijzonderheden zijn gemeld. 

P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging  
- geeft het kind een respectvolle en passende 
verzorging; 
- reageert snel en effectief op signalen van 
behoefte aan persoonlijke verzorging van het 
kind; 
- past geschikte tiltechnieken toe; 
- gaat discreet om met lichaamscontact tijdens 
de persoonlijke verzorging; 
- gaat adequaat om met de dynamiek van 
baby's en jonge kinderen; 
- past consequent het 'vier-ogen-principe' toe; 
- communiceert actief met het kind; 
 
- past interactievaardigheden effectief toe: 
respect voor autonomie, sensitieve 
responsiviteit, praten en uitleggen.  

 

Resultaat 
Het kind heeft op een prettige en veilige manier 
de benodigde zorg ontvangen en heeft daarbij 
persoonlijke aandacht gekregen. Bij 
bijzonderheden is tijdig en effectief gehandeld. 

 

P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging  

- geeft het kind een op de persoon 

toegesneden verzorging;  

- reageert snel en effectief op signalen van 

behoefte aan persoonlijke verzorging van 

het kind;  

 

- gaat discreet om met lichaamscontact 

tijdens de persoonlijke verzorging;  

- gaat adequaat om met de dynamiek van 

baby's en jonge kinderen;  

- werkt volgens het 'vier-ogen-principe'; 

- communiceert actief met kind/kinderen 

(ook met baby's); 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

respect voor autonomie, sensitieve 

responsiviteit, praten en uitleggen. 

 

Resultaat 

Het kind heeft op een prettige en veilige 

manier de benodigde zorg ontvangen en 

heeft daarbij persoonlijke aandacht 

gekregen. Bij bijzonderheden is tijdig en 

effectief gehandeld. 

  



P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en 
gezonde omgeving  

- werkt veilig en hygiënisch; 
- voert de werkzaamheden effectief uit; 
- gebruikt materialen en middelen op een 
doeltreffende en verantwoorde manier; 
- maakt verantwoorde keuzes bij het bereiden 
van maaltijden en tussendoortjes, rekening 
houdend met gezondheid.  

 

Resultaat 
De begeleiding, opvoeding en ontwikkeling van 
de kinderen kan plaatsvinden in een 
opgeruimde, schone, hygiënische en gezonde 
omgeving. 

P1-K1-W6 Draagt zorg voor 

huishoudelijke werkzaamheden 

- werkt veilig en hygiënisch;  

- voert de werkzaamheden vlot en bedreven 

uit; - gebruikt materialen en middelen op 

een doeltreffende en verantwoorde manier.  

 

 

 

 

Resultaat 

De begeleiding, opvoeding en ontwikkeling 

van de kinderen kan plaatsvinden in een 

opgeruimde, schone, hygiënische en 

gezonde omgeving. 

 

 

  



 

PROFIELTAAK GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH 

MEDEWERKER 

 

P2-K1 Opvoeden en ontwikkelen 

van kinderen/jongeren 
Dossier 2021:  

Werkprocessen en gedragskenmerken 

P2-K1 Opvoeden en ontwikkelen 

van het kind/de kinderen 
Dossier 2019:  

Werkprocessen en gedragskenmerken  
P2-K1-W1 Communiceert met de 

ouders/vervangende opvoeders en deelt 

haar kennis en inzichten 

 

- gebruikt verschillende bronnen en 

methoden om relevante informatie te 

verzamelen; 

- maakt bij een taalprobleem gebruik van 

non-verbale communicatie en visuele 

communicatiemiddelen, passend bij 

de communicatiestijl van de 

gesprekspartner(s); 

- snijdt 'moeilijke' en vertrouwelijke zaken 

tactvol aan; 

- geeft heldere en relevante informatie; 

- stelt open, reflecterende vragen; 

- past interactievaardigheden op effectieve 

wijze toe: sociale responsiviteit, praten en 

uitleggen; 

- past mondelinge taalvaardigheden op 

effectieve wijze toe: past het woordgebruik 

aan de ouders/vervangende opvoeders aan, 

drukt gevoelens genuanceerd uit, varieert in 

woordgebruik, is adequaat in woordkeuze en 

geeft een duidelijke structuur aan het 

gesprek; 

- geeft duidelijke adviezen en voorlichting 

die aansluiten bij de problematiek en de 

thuissituatie van het kind/de jongere. 

 

Resultaat 

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

heeft op een juiste wijze gesprekken 

gevoerd met de ouders/vervangende 

opvoeders en, indien mogelijk, met het 

kind/de jongere en heeft daarbij relevante 

informatie 

uitgewisseld en toegesneden advies 

gegeven. 

 

P2-K1-W1 Voert gesprekken met de 

ouders/vervangende opvoeders en het 

kind 

 

 

- gebruikt verschillende bronnen en 

methoden om relevante informatie te 

verzamelen;  

- maakt bij een taalprobleem gebruik van 

non-verbale communicatie en visuele 

communicatiemiddelen, passend bij de 

communicatiestijl van de gesprekspartner(s); 

- snijdt 'moeilijke' en vertrouwelijke zaken 

tactvol aan;  

- geeft heldere en relevante informatie;  

- stelt open, reflecterende vragen;  

- past interactievaardigheden op effectieve 

wijze toe: sociale responsiviteit, praten en 

uitleggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

heeft op een juiste wijze gesprekken 

gevoerd met de ouders/vervangende 

opvoeders en het kind en heeft daarbij 

relevante informatie uitgewisseld en 

toegesneden advies gegeven. 

  



P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) 

activiteitenprogramma op  

 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sociale responsiviteit, 

ontwikkelingsstimulering; 

- stimuleert kinderen/jongeren effectief tot 

het leveren van input voor het 

activiteitenprogramma; 

 

- maakt een juiste selectie van activiteiten 

gericht op de gestelde criteria en de 

geldende randvoorwaarden; 

- maakt een aantrekkelijke en logische 

planning van activiteiten.  

 

Resultaat 

Een activiteitenprogramma dat aansluit bij 

de wensen en mogelijk specifieke 

ontwikkeling(sbehoeften) van de 

kinderen/jongeren en dat uitvoerbaar is 

binnen de organisatie en de groep. 

 

P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) 

activiteitenprogramma op  

 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sociale responsiviteit, 

ontwikkelingsstimulering;  

- stimuleert het kind/de kinderen effectief tot 

het leveren van input voor het 

activiteitenprogramma;  

- schakelt waar mogelijk haar netwerk in; 

- maakt een juiste selectie van activiteiten 

gericht op de gestelde criteria en de 

geldende randvoorwaarden;  

- maakt een aantrekkelijke en logische 

planning van activiteiten.  

 

Resultaat 

Een activiteitenprogramma dat aansluit bij 

de wensen en mogelijk specifieke 

ontwikkeling(sbehoeften) van de kinderen 

en dat uitvoerbaar is binnen de organisatie 

en de groep. 

P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan  

 

- verzamelt doelgericht informatie uit 

verschillende bronnen; 

- trekt relevante conclusies uit de 

beschikbare informatie; 

- weegt verschillende alternatieven af op 

hun consequenties en maakt verantwoorde 

en onderbouwde keuzes; 

- stelt een gestructureerd ontwikkelplan op; 

- licht het ontwikkelplan duidelijk en 

overtuigend toe; 

 

 

 

 

- past op effectieve wijze 

interactievaardigheden toe: sensitieve 

responsiviteit, praten en uitleggen, respect 

voor 

autonomie.  

 

Resultaat 

Een ontwikkelplan dat is afgestemd op de 

(specifieke) begeleidingsbehoefte van het 

kind/jongere/de groep en 

uitvoerbaar is binnen de organisatie en de 

P2-K1-W3 Ontwikkelt (mede) een 

begeleidingsplan  

- verzamelt doelgericht informatie uit 

verschillende bronnen;  

- trekt relevante conclusies uit de 

beschikbare informatie;  

- weegt verschillende alternatieven af op 

hun consequenties;  

 

 

 

 

- geeft ouders/vervangende opvoeders 

adequate informatie en passend advies; 

- overtuigt met een goed opgebouwde en 

steekhoudende argumentatie;  

- past op effectieve wijze 

interactievaardigheden toe: sensitieve 

responsiviteit, praten en uitleggen, respect 

voor autonomie.  

 

Resultaat 

Een begeleidingsplan waarin het kind (en 

ouders/vervangende opvoeders) gekend is, 

dat accuraat en duidelijk is en dat 

uitvoerbaar is binnen de organisatie en de 

groep. 



groep. Het ontwikkelplan is besproken met 

ouders/vervangende opvoeders en kan met 

hun toestemming worden uitgevoerd. 

 

P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit 

 

- toont overwicht in haar wijze van 

optreden; 

- stimuleert kinderen/jongeren tot het 

uitproberen van alternatieven; 

- past effectieve interventies toe gericht op 

de ontwikkeling van het kind/jongere; 

- weegt vragen of problemen af vanuit 

diverse gezichtspunten; 

- toont in het bijzijn van kinderen/jongeren 

het goede voorbeeld met gezond, veilig en 

positief gedrag; 

- signaleert en onderzoekt tijdig 

zorgwekkend gedrag of afwijkingen in de 

ontwikkeling; 

- past interactievaardigheden op effectieve 

wijze toe: sensitieve responsiviteit, respect 

voor autonomie, structureren en grenzen 

stellen, praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties. 

 

Resultaat 

Het ontwikkelplan is gerealiseerd, het 

kind/de jongere of de groep heeft zich 

ontwikkeld volgens de ontwikkeldoelen uit 

het plan. Eventuele afwijkingen in de 

ontwikkeling zijn gesignaleerd en eventueel 

onderzocht. 

 

P2-K1-W4 Biedt (gespecialiseerde) 

opvang 

 

- toont overwicht in haar wijze van 

optreden; 

- stimuleert kind/kinderen tot het 

uitproberen van alternatieven;  

- past effectieve interventies toe gericht op 

de ontwikkeling van het kind;  

- weegt vragen of problemen af vanuit 

diverse gezichtspunten;  

 

 

 

 

 

- past interactievaardigheden op effectieve 

wijze toe: sensitieve responsiviteit, respect 

voor autonomie, structureren en grenzen 

stellen. praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties.  

 

Resultaat 

Het kind heeft zich sociaal-emotioneel 

ontwikkeld en voelt zich thuis.  

 

Eventuele afwijkingen in de ontwikkeling 

zijn gesignaleerd en eventueel onderzocht. 

  



P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging 

bij specifieke zorgbehoeftes  

 

- geeft het kind/de jongere een respectvolle 

en passende verzorging die aansluit bij de 

(specifieke) zorgbehoefte(n); 

- reageert snel en effectief op signalen van 

behoefte aan persoonlijke verzorging van 

het kind/de jongere; 

- past geschikte tiltechnieken toe; 

- gaat discreet om met lichaamscontact 

tijdens de persoonlijke verzorging; 

- gaat adequaat om met de dynamiek van 

baby's en jonge kinderen; 

- past consequent het 'vier-ogen-principe' 

toe; 

- communiceert actief met 

kinderen/jongeren; 

 

- past interactievaardigheden op effectieve 

wijze toe: respect voor autonomie, praten en 

uitleggen, ontwikkelingsstimulering. 

 

Resultaat 

Het kind/de jongere heeft op de juiste wijze 

en op een prettige, veilige manier de 

benodigde zorg ontvangen en heeft daarbij 

persoonlijke aandacht gekregen. Bij 

bijzonderheden is tijdig en effectief 

gehandeld. 

P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging 

 

 

- geeft het kind een op de persoon 

toegesneden verzorging;  

 

- reageert snel en effectief op signalen van 

behoefte aan persoonlijke verzorging van 

het kind;  

 

- gaat discreet om met lichaamscontact 

tijdens de persoonlijke verzorging;  

- gaat adequaat om met de dynamiek van 

baby's en jonge kinderen; 

- werkt volgens het 'vier-ogen-principe';  

- communiceert actief met kind/kinderen 

(ook met baby's);  

- past interactievaardigheden op effectieve 

wijze toe: respect voor autonomie, praten en 

uitleggen, ontwikkelingsstimulering. 

 

Resultaat 

Het kind heeft op de juiste wijze en op een 

prettige, veilige manier de benodigde zorg 

ontvangen en heeft daarbij persoonlijke 

aandacht gekregen. Bij bijzonderheden is 

tijdig en effectief gehandeld. 

 

P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een 

hygiënische en gezonde omgeving 
 

- kijkt kritisch of de ruimtes voldoen aan de 

voorwaarden voor een hygiënische en 

gezonde omgeving; 

- werkt veilig en hygiënisch; 

- voert de werkzaamheden vlot en bedreven 

uit; 

- gebruikt materialen en middelen op een 

doeltreffende en verantwoorde manier; 

- maakt verantwoorde keuzes bij het 

bereiden van maaltijden en tussendoortjes, 

rekening houdend met gezondheid. 

 

Resultaat 

De begeleiding, opvoeding en ontwikkeling 

van kinderen/jongeren kan plaatsvinden in 

een opgeruimde, schone, hygiënische en 

P2-K1-W6 Draagt zorg voor 

huishoudelijke werkzaamheden  

 

 

 

 

- werkt veilig en hygiënisch;  

- voert de werkzaamheden vlot en bedreven 

uit; - gebruikt materialen en middelen op 

een doeltreffende en verantwoorde manier.  

 

 

 

 

Resultaat 

De begeleiding, opvoeding en ontwikkeling 

van de kinderen kan plaatsvinden in een 

opgeruimde, schone, hygiënische en 

gezonde omgeving. 



gezonde omgeving. 

 

  



P2-K1-W7 Biedt (specifieke) 

ontwikkelingsgerichte activiteiten aan  

 

- motiveert de kinderen om hun best te doen, 

uitdagingen aan te gaan en doelen te 

bereiken; 

- past methodische interventies effectief toe 

gericht op de ontwikkeling van het kind; 

- werkt volgens de uitgangspunten van een 

VE-methodiek/-programma; 

- kiest passende activiteiten en leer- en 

ontwikkelingsmaterialen die aansluiten bij 

de ontwikkeldoelen; 

- bewaakt de voortgang in de ontwikkeling 

van de kinderen zorgvuldig; 

- onderzoekt grondig belemmeringen in de 

voortgang van de ontwikkeling van een 

kind; 

- stelt reële, haalbare (tussen) doelen; 

- houdt effectief rekening met onvoorziene 

omstandigheden; 

- legt accuraat relevante gegevens vast; 

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen stellen, 

praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties.  

 

Resultaat 

De kinderen zijn in hun (specifieke) 

ontwikkeling gestimuleerd door het 

uitvoeren van ontwikkelingsgerichte 

activiteiten op basis van een VE-

methodiek/-programma. 

P2-K1-W7 Biedt (specifieke) 

ontwikkelingsgerichte activiteiten aan  

 

- motiveert de kinderen om hun best te doen, 

uitdagingen aan te gaan en doelen te 

bereiken; 

- past effectieve interventies toe gericht op 

de ontwikkeling van het kind;  

 

 

- kiest passende leer- en 

ontwikkelingsmaterialen;  

 

- bewaakt de voortgang in de ontwikkeling 

van de kinderen zorgvuldig;  

- onderzoekt belemmeringen in de 

voortgang van de ontwikkeling van een 

kind;  

- stelt reële, haalbare (tussen) doelen; 

- houdt effectief rekening met onvoorziene 

omstandigheden;  

- legt accuraat relevante gegevens vast;  

- past interactievaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen stellen, 

praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties.  

 

Resultaat 

De kinderen zijn in hun (specifieke) 

ontwikkeling gestimuleerd door het 

uitvoeren van activiteiten op basis van een 

erkende VVE-methodiek. 

 

 

  



 

PROFIELTAAK GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH 

MEDEWERKER 

  

P2-K2 Organiseren van de 

werkzaamheden  
Dossier 2021:  

Werkprocessen en gedragskenmerken 

P2-K2 Organiseren van de 

werkzaamheden 
Dossier 2019:  

Werkprocessen en gedragskenmerken  
P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit  

 

- gaat secuur, integer en volgens wetgeving 

om met privacygevoelige gegevens van het 

kind/jongere en zijn ouders/vervangende 

opvoeders; 

- handelt vanuit de visie en uitgangspunten 

van de organisatie; 

-stemt werkzaamheden regelmatig en tijdig 

af met (directe) collega’s en deskundigen uit 

andere disciplines 

-levert een constructieve bijdrage aan 

(multidisciplinaire) overleggen en 

afstemming; 

- raadpleegt en informeert medewerkers en 

betrokkenen duidelijk, tijdig en regelmatig; 

- deelt proactief haar kennis en ervaringen 

met medewerkers en/of deskundigen; 

- houdt rekening met de beschikbare 

capaciteit en middelen; 

- geeft heldere en relevante informatie/ 

instructies; 

- bewaakt effectief de voortgang van de 

werkzaamheden; 

- spreekt zo nodig medewerkers aan op 

functioneren door het geven van 

constructieve feedback; 

- bouwt een goede werkrelatie op met 

collega’s en deskundigen uit andere 

disciplines. 

  

Resultaat 

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

heeft de coördinerende taken verantwoord 

uitgevoerd, waardoor de kwaliteit, 

continuïteit en eenduidigheid van de 

dienstverlening gewaarborgd is. 

 

Zij heeft een bijdrage geleverd aan 

afstemming en kennis gedeeld met collega's 

P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit  

 

- gaat secuur en integer om met 

privacygegevens van het kind en zijn 

ouders/vervangende opvoeders;  

 

- handelt vanuit de visie en uitgangspunten 

van de organisatie;  

 

 

 

 

 

- raadpleegt tijdig en regelmatig 

medewerkers en andere deskundigen;  

- deelt proactief haar kennis en ervaringen 

met medewerkers en/of deskundigen;  

- houdt rekening met de beschikbare 

capaciteit en middelen; 

- geeft heldere en relevante informatie/ 

instructies;  

- bewaakt effectief de voortgang van de 

werkzaamheden;  

- spreekt zo nodig medewerkers aan op 

functioneren door het geven van 

constructieve feedback. 

 

 

 

Resultaat 

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

heeft ondersteuning en begeleiding van 

kinderen (en ouders) zodanig georganiseerd 

en gecoördineerd dat de kwaliteit, 

continuïteit en eenduidigheid van de 

dienstverlening gewaarborgd is. 

 



en deskundigen binnen en buiten de 

organisatie.  

 

  



P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende 

taken uit  

 

- draagt het beleid van de organisatie actief 

en overtuigend uit; 

- signaleert (ervaren) knelpunten in de 

organisatie; 

- maakt een juiste vertaling van 

gesignaleerde ontwikkelingen naar gevolgen 

voor (het beleid van de) organisatie; 

 

 

- vat relevante informatie beknopt en 

duidelijk samen; 

 

 

- formuleert passende en haalbare 

voorstellen voor verbetering/vernieuwing 

van het beleid; 

- onderbouwt haar voorstellen met 

steekhoudende argumenten; 

- presenteert het beleid naar (extern) 

betrokkenen op overtuigende en 

professionele wijze.  

 

Resultaat 

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

heeft een bijdrage geleverd aan de vertaling 

van het beleid naar de werkvloer en 

voorstellen gedaan voor nieuw of aangepast 

beleid van de organisatie. 

 

P2-K2-W3 Voert beleidsondersteunende 

taken uit  

 

- draagt het beleid van de organisatie actief 

uit; 

 

- signaleert (ervaren) knelpunten in de 

organisatie;  

 

 

 

- kan een inschatting maken van de waarde 

van informatie voor (het beleid van) de 

organisatie; 

- kan relevante informatie beknopt 

samenvatten;  

- koppelt haar inzichten aan voorstellen voor 

beleid(swijziging) 

- formuleert passende en haalbare 

voorstellen voor verbetering/vernieuwing 

van het beleid;  

- onderbouwt haar voorstellen met 

steekhoudende argumenten;  

- presenteert het beleid naar (extern) 

betrokkenen op overtuigende en 

professionele wijze. 

 

Resultaat 

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

heeft een bijdrage geleverd aan beleid van 

de organisatie alsook aan de vertaling van 

het beleid naar de werkvloer en heeft in 

voorkomende situaties het beleid helder 

uitgedragen aan extern betrokkenen. 

 

P2-K2-W3 Voert beheertaken uit  

 

- registreert (financiële) gegevens 

zorgvuldig; 

- houdt bij de keuze van materialen en 

middelen rekening met mogelijkheden, 

beperkingen, duurzaamheid, 

beschikbaarheid en kosten; 

- handelt kosten- en milieubewust; 

- plaatst bestellingen tijdig en nauwkeurig; 

- investeert in het leggen en onderhouden 

van contacten met leveranciers en 

dienstverleners. 

 

Resultaat 

P2-K2-W4 Voert beheertaken uit 

 

- registreert (financiële) gegevens 

zorgvuldig;  

- houdt bij de keuze van materialen en 

middelen rekening met mogelijkheden, 

beperkingen, beschikbaarheid en kosten; 

 

- handelt kostenbewust;  

- plaatst bestellingen tijdig en nauwkeurig;  

- investeert in het leggen en onderhouden 

van contacten met leveranciers en 

dienstverleners.  

 

Resultaat 



De voorraad van materialen, (hulp)middelen 

en instrumentarium is op peil en de 

apparatuur is in goede staat. Met de 

beschikbare (financiële) middelen zijn de 

specifieke werkzaamheden optimaal 

verricht. Er is een goede verstandhouding 

met de externe contacten inzake de 

beheertaken. 

De voorraad van materialen, (hulp)middelen 

en instrumentarium is op peil en de 

apparatuur is in goede staat. Met de 

beschikbare (financiële) middelen zijn de 

specifieke werkzaamheden optimaal 

verricht. Er is een goede verstandhouding 

met de externe contacten inzake de 

beheertaken. 

 P2-K2-W2 Bouwt en onderhoudt een 

netwerk  

 

- investeert actief in het opbouwen van een 

netwerk door het leggen van contacten met 

relevante personen;  

- onderscheidt hoofdzaken van bijzaken en 

komt daardoor snel tot de kern; 

- houdt regelmatig en tijdig overleg met 

betrokkenen; 

- bouwt een goede werkrelatie op met 

collega's en personen uit haar netwerk. 

 

Resultaat 

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

heeft een actueel netwerk aan contacten 

opgebouwd die de organisatie en de 

dienstverlening ten goede komen. Ze heeft 

acties ondernomen om haar netwerk te 

onderhouden en om werkgerelateerde 

doelen te (gaan) bereiken. 

 

 

 

  



 

PROFIELTAAK ONDERWIJSASSISTENT 

 

P3-K1 Uitvoeren van 

leeractiviteiten in overleg met de 

leraar  
Dossier 2021:  

Werkprocessen en gedragskenmerken 

P3-K2 Uitvoeren van taken rondom 

de lessen  

Dossier 2019:  

Werkprocessen en gedragskenmerken  

P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het 

ontwikkelen van een plan voor de 

begeleiding  

 

- verzamelt doelgericht informatie uit 

verschillende bronnen; 

- trekt relevante conclusies uit de 

beschikbare informatie; 

- weegt verschillende alternatieven af op 

hun consequenties; 

- maakt verantwoorde en onderbouwde 

keuzes voor de begeleiding;  

- doet proactief voorstellen voor passende 

leeractiviteiten, begeleidingsmethodes, 

leerdoelen en lesmateriaal; 

- licht de voorstellen duidelijk en 

overtuigend toe. 

 

Resultaat 

De onderwijsassistent heeft een bijdrage 

geleverd aan de ontwikkeling van een plan 

voor begeleiding dat past bij de specifieke 

begeleidings- of leerbehoeften en 

uitvoerbaar is binnen de onderwijsinstelling. 

 

 

P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van 

leeractiviteiten voor 

 

 

- kiest de juiste materialen en middelen voor 

een activiteit; 

- kiest passende didactische instructie- en 

werkvormen; 

- werkt volgens instructies, gemaakte 

afspraken of geldende procedures. 

 

 

 

Resultaat 

De leeractiviteiten zijn voorbereid. 

P3-K2-W1 Voert voorwaardelijke 

werkzaamheden uit ten behoeve van het 

lesprogramma 

 

- gebruikt en checkt materialen en middelen 

volgens voorschriften;  

 

 

- gaat zorgvuldig en netjes met materialen 

om;  

 

- voert de voorbereidende en afrondende 

werkzaamheden ordelijk en efficiënt uit. 

 

Resultaat 



Voorwaarden voor een juiste uitvoering van 

het lesprogramma zijn gerealiseerd. 

 

  



P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit  

 

- neemt, binnen de gestelde kaders, tijdig de 

nodige eenvoudige 

pedagogische/didactische beslissingen; 

- geeft leerlingen/studenten duidelijke 

instructies en aanwijzingen; 

- voert activiteiten in een passend tempo en 

in een logische volgorde uit; 

- controleert of de uitleg begrepen is; 

- toont voorbeeldgedrag in de omgang met 

materialen en middelen: zorgvuldig, 

kostenbewust, milieubewust, veilig 

en efficiënt; 

- werkt volgens de instructies en 

aanwijzingen van de leraar/het lerarenteam; 

- bewaakt de veiligheid tijdens de 

lesactiviteiten;  

- gebruikt onderwijsleermiddelen die 

aansluiten bij het niveau van de 

leerlingen/studenten 

- gebruikt passende didactische instructie- 

en werkvormen. 

- past beroepsvaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen stellen, 

praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties. 

 

Resultaat 

De onderwijsassistent heeft namens de 

leraar/het lerarenteam leeractiviteiten 

uitgevoerd en daarbij de 

leerlingen/studenten op gepaste wijze 

begeleid. De kennis heeft ze op een 

doeltreffende wijze en op het juiste niveau 

aangeboden. 

 

 

  



P3-K1-W4 Biedt (specifieke) 

ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan 

 

- motiveert de leerling/student om zijn best 

te doen, uitdagingen aan te gaan en doelen te 

bereiken; 

- past effectieve interventies toe gericht op 

de ontwikkeling van de leerling/student; 

- monitort de ontwikkeling van de 

leerling/student zorgvuldig; 

- kiest passende (leer- en 

ontwikkelings)materialen; 

- houdt effectief rekening met onvoorziene 

omstandigheden; 

- rapporteert accuraat over relevante 

gegevens; 

- past beroepsvaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen stellen, 

praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties.  

 

Resultaat  

De leerlingen/studenten zijn in hun 

(specifieke) ontwikkeling gestimuleerd met 

leeractiviteiten op maat. De 

onderwijsassistent heeft over de voortgang 

gerapporteerd. 

 

 

P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht 

op zelfredzaamheid 

 

- respecteert vertrouwelijkheid en 

autonomie; 

- reageert snel en effectief op signalen van 

behoefte aan ondersteuning; 

- geeft leerlingen/studenten duidelijke 

instructies en aanwijzingen; 

- geeft leerlingen/studenten passende 

ondersteuning die aansluit bij de leeftijd, 

mogelijkheden en eventuele beperkingen; 

- toont voorbeeldgedrag op het gebied van 

goede zelfzorg; 

- stimuleert de leerling/student doelgericht 

bij planmatig werken; 

- past beroepsvaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen stellen, 

praten en uitleggen, 

 



ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties. 

 

Resultaat 

De leerling/student is gestimuleerd tot 

zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg en 

planmatig werken. 

 

P3-K1-W6 Voert praktische 

werkzaamheden uit 

 

- respecteert vertrouwelijkheid en 

autonomie; 

- reageert snel en effectief op signalen van 

behoefte aan ondersteuning; 

- geeft leerlingen/studenten duidelijke 

instructies en aanwijzingen; 

- geeft leerlingen/studenten passende 

ondersteuning die aansluit bij de leeftijd, 

mogelijkheden en eventuele beperkingen; 

- toont voorbeeldgedrag op het gebied van 

goede zelfzorg; 

- stimuleert de leerling/student doelgericht 

bij planmatig werken; 

- past beroepsvaardigheden effectief toe: 

sensitieve responsiviteit, respect voor 

autonomie, structureren en grenzen stellen, 

praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties. 

 

Resultaat 

De onderwijsassistent heeft leeractiviteiten 

afgerond en geëvalueerd. Gegevens zijn 

correct geregistreerd. 

 

 

 

  



 

PROFIELTAAK ONDERWIJSASSISTENT 

 

P3-K2 Uitvoeren van taken rondom 

de lessen  
Dossier 2021:  

Werkprocessen en gedragskenmerken 

P3-K2 Uitvoeren van taken rondom 

de lessen  

Dossier 2019:  

Werkprocessen en gedragskenmerken  
P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt 

buiten de lessen  

 

- handelt proactief op signalen van 

(dreigende) afwijking van afspraken en 

regels/protocollen; 

- toont overwicht op leerlingen/studenten; 

- spreekt de leerlingen/studenten op 

positieve wijze op hun gedrag aan; 

- behandelt leerlingen/studenten 

rechtvaardig; 

- past consequent voor school geldende 

waarden en normen toe; 

- handelt ook in onzekere en onduidelijke 

situaties met zelfvertrouwen en rust; 

- gaat functioneel om met verschillende 

achtergronden en cultuur;  

- stuurt waar nodig ongewenst gedrag 

effectief bij. 

 

Resultaat 

Buiten de lessen zijn leerlingen/studenten 

adequaat begeleid en de sociale en fysieke 

veiligheid is gewaarborgd door adequaat 

toezicht door de onderwijsassistent.  

 

P3-K2-W3 Houdt toezicht en begeleidt 

buiten de lessen  

 

- handelt proactief op signalen van 

(dreigende) afwijking van afspraken en 

regels/protocollen;  

- toont overwicht op leerlingen/studenten;  

- spreekt de leerlingen/studenten op 

positieve wijze op hun gedrag aan;  

- behandelt leerlingen/studenten 

rechtvaardig; 

- past consequent voor school geldende 

waarden en normen toe;  

- handelt ook in onzekere en onduidelijke 

situaties met zelfvertrouwen en rust; 

- gaat functioneel om met verschillende 

achtergronden en cultuur.  

 

 

 

Resultaat 

Buiten de lessen zijn leerlingen/studenten 

adequaat begeleid en de sociale en fysieke 

veiligheid is gewaarborgd door adequaat 

toezicht door de onderwijsassistent. 

  



P3-K2-W2 Organiseert (mede) 

organisatiebrede activiteiten  

 

 

- neemt actief deel aan werkgroepen; 

- trekt proactief taken naar zich toe; 

- stemt werkzaamheden regelmatig en tijdig 

af; 

- draagt bij aan concrete prioriteitsbepaling 

van activiteiten en werkzaamheden; 

- informeert betrokkenen duidelijk, volledig, 

tijdig en regelmatig; 

 

 

 

 

 

- brengt verbetervoorstellen met 

overtuigingskracht.  

 

Resultaat 

De onderwijsassistent heeft een bijdrage 

geleverd aan de organisatie van 

organisatiebrede activiteiten in 

afstemming met directe collega’s en andere 

betrokkenen binnen en buiten de organisatie. 

P3-K2-W4 Voert coördinerende taken 

binnen de school uit 

 

- stuurt duidelijk en met overtuigingskracht 

aan; 

 

 

 

 

 

- informeert betrokkenen duidelijk, volledig, 

tijdig en regelmatig;  

- deelt proactief haar kennis en ervaringen 

met betrokkenen;  

- zorgt voor een effectieve verdeling van 

taken; 

- speelt flexibel in op veranderende 

omstandigheden.  

 

 

 

Resultaat 

De onderwijsassistent heeft de bijzondere 

(les)activiteiten en de buitenschoolse 

activiteiten zodanig georganiseerd en 

gecoördineerd dat de kwaliteit en 

continuïteit van de activiteiten gewaarborgd 

is.  

Er zijn verbeterpunten voor de toekomst 

geformuleerd. 

 

 P3-K2-W2 Voert administratieve taken 

uit  

 

- laat actief weten beschikbaar te zijn voor 

ondersteunende taken;  

- neemt initiatief na het signaleren van 

(administratieve) werkzaamheden die nog 

gedaan moeten worden;  

- houdt zich strikt aan verkregen instructies 

en de voorgeschreven (werk)procedures;  

- verwerkt relevante gegevens in 

databestanden; 

- voert administratieve handelingen 

zorgvuldig en accuraat uit;  

- gaat integer om met vertrouwelijke 

gegevens.  

 

Resultaat 



De onderwijsassistent heeft gegevens 

volledig en betrouwbaar, volgens geldende 

richtlijnen en naar wens van de leraar/ het 

lerarenteam vastgelegd. 

 

  



 

 

 

Vakkennis en vaardigheden Basisdeel (K1 en K2) 

 

2021: Kerntaak B1-K1 

(Frontoffice) 

Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft basiskennis van begrippen van 

(dys)functioneren door (chronische) 

ziekte(n) 

§ heeft kennis en inzicht in belang en 

waarde van stimulering van de ontwikkeling 

van een kind en van haar eigen rol daarin 

§ heeft kennis en inzicht in de consequenties 

van haar pedagogisch handelen 

§ heeft kennis van beelden die (culturele) 

groepen van elkaar hebben 

§ heeft kennis van begrippen en theorieën 

m.b.t. (ortho)pedagogiek 

§ heeft kennis van begrippen en theorieën 

van ontwikkelingspsychologie, zoals van 

ontwikkelingsfasen (waaronder hechting), 

ontwikkelingsopgaven en 

ontwikkelingsdomeinen van een kind 

§ heeft kennis van de cognitieve, 

motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke, 

seksuele en creatieve ontwikkeling van een 

kind (0 - 23 jaar) 

§ heeft kennis van gezonde leefstijlen, met 

name gericht op voeding en bewegen 

§ heeft kennis van taalontwikkeling en 

taalstimulering 

§ heeft kennis van veelvoorkomende 

gedragsproblematieken bij kinderen 

§ heeft kennis van veelvoorkomende 

(kinder)ziekten en besmettingsrisico's 

§ heeft kennis van relevante wet- en 

regelgeving, zoals wet kinderopvang, wet 

IKK, AVG en Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling 

§ kan (kinder)EHBO/eerste hulp bij kleine 

ongevallen toepassen 

§ kan 21e-eeuwse vaardigheden stimuleren 

en aanleren bij kinderen, zoals kritisch, 

creatief en 

probleemoplossend denken 

§ kan digitale vaardigheden toepassen bij 

2019: Kerntaak B1-K1 

Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft basiskennis van begrippen van 

(dys)functioneren door (chronische) 

ziekte(n)  

§ heeft kennis en inzicht in belang en 

waarde van stimulering van de ontwikkeling 

van een kind en van haar eigen rol daarin  

§ heeft kennis en inzicht in de consequenties 

van haar handelen  

§ heeft kennis van beelden die (culturele) 

groepen van elkaar hebben  

§ heeft kennis van begrippen en theorieën 

m.b.t. (ortho)pedagogiek  

§ heeft brede en specialistische kennis van 

begrippen en theorieën van 

ontwikkelingspsychologie 

 

 

§ heeft kennis van de cognitieve, 

motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke, 

seksuele en creatieve ontwikkeling van een 

kind (0 - 23 jaar) 

§ heeft kennis van gezonde voeding  

 

§ heeft kennis van taalontwikkeling en 

taalstimulering  

§ heeft kennis van veel voorkomende 

gedragsproblematieken bij kinderen  

§ heeft kennis van veelvoorkomende 

(kinder)ziekten  

§ heeft kennis van relevante wet- en 

regelgeving waaronder: Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling  

 

§ kan (kinder)EHBO/eerste hulp bij kleine 

ongevallen toepassen  

 

 

 

 

 

§ kan de natuur en producten uit de natuur 

verwerken in activiteiten  



haar werkzaamheden 

 

 

 

§ kan educatieve interactievaardigheden 

toepassen: praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering, begeleiden 

van interacties 

§ kan een afwijkende ontwikkeling van 

kinderen herkennen 

§ kan evaluatievaardigheden toepassen bij 

haar werkzaamheden 

§ kan feedbackvaardigheden toepassen bij 

haar werkzaamheden 

§ kan gesprekstechnieken toepassen bij haar 

werkzaamheden 

 

 

 

§ kan in het bijzijn van kinderen 

voorbeeldgedrag tonen met een gezonde 

leefstijl 

§ kan methodieken toepassen om 

samenwerking, spelen en leren te stimuleren 

§ kan methodisch handelen in relatie tot 

groepsprocessen 

§ kan methodische technieken toepassen bij 

haar werkzaamheden 

§ kan mondelinge en schriftelijke 

rapportagevaardigheden toepassen bij haar 

werkzaamheden 

§ kan motivatietechnieken toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden 

§ kan motorische en creatieve vaardigheden 

toepassen voor het uitvoeren van creatieve, 

muzische en kunstzinnige (spel)activiteiten 

§ kan observatiemethodieken toepassen om 

informatie te verzamelen 

§ kan omgaan met normoverschrijdend 

gedrag, conflictsituaties en agressie 

§ kan risicofactoren herkennen om dader 

resp. slachtoffer te worden van pesten, 

kindermishandeling, seksueel misbruik 

§ kan signalen van sociale problematiek 

herkennen waaronder pesten, huiselijk 

geweld, kindermishandeling, 

ongeletterdheid, seksueel misbruik en actie 

ondernemen volgens wet- en regelgeving en 

het beleid /protocol van de organisatie 

§ kan sociale en communicatieve 

 

§ kan educatieve interactievaardigheden 

toepassen: praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering, begeleiden van 

interacties  

§ kan een afwijkende ontwikkeling van 

kinderen herkennen  

§ kan evaluatievaardigheden toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan feedbackvaardigheden toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan gesprekstechnieken toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan groepsprocessen methodisch hanteren  

§ kan kennis van gezondheid, ziekte, 

besmetting toepassen  

 

 

 

 

 

 

 

§ kan methodische technieken toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan mondelinge en schriftelijke 

rapportagevaardigheden toepassen in relatie 

tot haar werkzaamheden  

§ kan motivatietechnieken toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan motorische en creatieve vaardigheden 

toepassen voor het uitvoeren van creatieve, 

muzische en kunstzinnige (spel)activiteiten  

§ kan observatiemethodieken toepassen om 

informatie te verzamelen  

§ kan omgaan met normoverschrijdend 

gedrag, conflictsituaties en agressie  

§ kan risicofactoren herkennen om dader 

resp. slachtoffer te worden van pesten, 

kindermishandeling, seksueel misbruik,  

§ kan signalen van sociale problematiek 

herkennen waaronder pesten, huiselijk 

geweld, kindermishandeling, 

ongeletterdheid, seksueel misbruik en actie 

ondernemen volgens wet- en regelgeving en 

het beleid /protocol van de organisatie  

§ kan sociale vaardigheden toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

 

 



vaardigheden toepassen bij haar 

werkzaamheden 

§ kan uitgangspunten van duurzaamheid 

toepassen bij haar werkzaamheden 

§ kan uitgangspunten van kinderparticipatie 

toepassen 

 

§ kan verbinding leggen tussen spelen, 

leren, ontwikkeling en ontmoeten 

 

§ kan voorleesvaardigheden toepassen 
§ kan voorlichtingsvaardigheden toepassen 
gericht op kinderen en ouders 
§ kan werken met kind-
/leerlingvolgsystemen/ontwikkelingsgerichte 
systemen 
§ kan werken op basis van planningen (jaarplan, 
maand/weekplan) 

 

§ kan uitgangspunten van kinderparticipatie 

toepassen  

 

 

 

§ kan voorbeeldgedrag tonen in doen en 

laten  

§ kan voorleesvaardigheden toepassen  

§ kan voorlichtingsvaardigheden toepassen 

gericht op kinderen en ouders  

 

 

 

§ kan werken op basis van planningen 

(jaarplan, maand/weekplan) 

2021: Kerntaak B1-K2 

Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft kennis van eisen die gesteld worden aan 
een gezonde en veilige omgeving voor de 
ontwikkeling van kinderen 
§ heeft kennis van kwaliteitszorg(systemen) 
§ kan de eigen specifieke expertise zichtbaar 
maken en delen binnen en buiten de 
organisatie 
§ kan de meerwaarde van de professie van 
collega’s en andere professionals herkennen en 
erkennen 
§ kan feedbackvaardigheden toepassen bij haar 
werkzaamheden 
§ kan gesprekstechnieken toepassen bij haar 
werkzaamheden 
§ kan het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
uitvoeren 
§ kan reflectievaardigheden toepassen bij haar 
werkzaamheden 
§ kan vergadertechnieken toepassen bij haar 
werkzaamheden 

 
PWK-extra: 
§ heeft kennis van het werkveld kinderopvang 
§ heeft kennis van relevante wet en regelgeving 

 

PWG en PWO-extra: 
§ heeft brede en specialistische kennis van de 
toepassing van kwaliteitszorgsystemen 
§ heeft brede en specialistische kennis van het 
werkveld in relatie tot haar werkzaamheden 

2019: Kerntaak B1-K2 

Vakkennis en vaardigheden 
 

 

 

§ heeft kennis van kwaliteitszorg(systemen)  

 

 

 

 

 

 

§ kan feedbackvaardigheden toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan gesprekstechnieken toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

 

 

§ kan reflecteren op haar eigen handelen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan vergadertechnieken toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden 



§ heeft brede en specialistische kennis van wet- 
en regelgeving 
 

  



 

Vakkennis en vaardigheden Profieldeel Kinderopvang (P1-K1) 

 

2021: Profieltaak P1-K1 

Vakkennis en vaardigheden 
 

 
§ heeft kennis van aanleiding, inhoud en 
consequenties van het 'vier-ogen-principe' ter 
voorkoming van kindermishandeling/seksueel 
misbruik 
§ heeft kennis van begrippen en 
uitgangspunten m.b.t. doelgroepen in de 
kinderopvang 
§ heeft kennis van de mijlpalen gerelateerd aan 
de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, 
zintuiglijke en de sociaal-emotionele 
ontwikkelingsgebieden voor de ontwikkeling 
van 0 tot 13 jaar 
§ heeft kennis van de ontwikkeling van het 
brein van 0 tot 13 jaar en de invloed hiervan op 
het gedrag 
§ heeft kennis van programma's gericht op het 
voorkomen van ontwikkelingsachterstanden, 
zoals programma's voor voorschoolse educatie 
§ heeft kennis van diversiteit en interculturele 
communicatie 
§ heeft kennis van doorgaande leerlijnen 
(ketenregie) 
§ heeft kennis van gezonde leefstijlen, met 
name gericht op voeding en bewegen 
§ heeft kennis van groepsdynamisch werken 
§ heeft kennis van het belang van spel voor de 
ontwikkeling van het kind 
§ heeft kennis van het Pedagogisch 
Kader/Curriculum 
§ heeft kennis van speel-, spel- en 
ontwikkelingsmaterialen ten behoeve van de 
ontwikkeling van kinderen vanaf 0 jaar 
§ heeft kennis van voedingsmiddelen die tot 
een allergische reactie kunnen leiden 
§ heeft specialistische kennis van de fysieke, 
cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, 
sociale, emotionele, zintuigelijke, seksuele en 
creatieve ontwikkeling van een kind van 0 tot 
13 jaar 
§ kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren 
d.m.v. methodische interventies 

 

2019: Profieltaak P1-K1 

Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft algemene kennis van het werkveld 

kinderopvang  

§ heeft kennis van aanleiding, inhoud en 

consequenties van het 'vier-ogen-principe' 

ter voorkoming van 

kindermishandeling/seksueel misbruik 

§ heeft kennis van begrippen en 

uitgangspunten m.b.t. doelgroepen in de 

kinderopvang 

 

 

 

 

 

§ heeft kennis van het belang van spel voor 

de ontwikkeling van het kind  

 

 

 

 

§ heeft kennis van diversiteit en 

interculturele communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ heeft kennis van speel-, spel- en 

ontwikkelingsmaterialen ten behoeve van de 

uitvoering van activiteiten  

 

 

§ heeft specialistische kennis van de 

cognitieve, motorische, sociale, emotionele, 

zintuigelijke, seksuele en creatieve 

ontwikkeling van een kind van 0 - 13 jaar  

 

§ kan de ontwikkeling van kinderen 

stimuleren d.m.v. methodische interventies  

 



§ kan educatieve interactievaardigheden 
toepassen: praten en uitleggen, 
ontwikkelingsstimulering, begeleiden 
van interacties 
§ kan feedbackvaardigheden toepassen bij haar 
werkzaamheden 
§ kan gesprekstechnieken toepassen bij haar 
werkzaamheden 
§ kan motorische en creatieve vaardigheden 
toepassen voor het uitvoeren van creatieve, 
muzische en kunstzinnige (spel)activiteiten 
§ kan omgaan met diversiteit in werkcontacten, 
zoals op het gebied van sekse, gender, cultuur, 
religie en gezinssamenstelling 

 
 
§ kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, 
creëren en benutten van kansen op cognitief, 
motorisch, zintuigelijk en sociaal-emotioneel 
gebied 
§ kan pedagogische vaardigheden toepassen 
om gezond gedrag, zoals bewegen, gezond eten 
en hygiëne, te stimuleren en aan te leren bij 
kinderen/jongeren 
§ kan sociale en communicatieve vaardigheden 
toepassen bij haar werkzaamheden 
§ kan uitgangspunten van kinderparticipatie 
toepassen 

 

Nederlands 

§ kan luisteren op taalniveau 3F  

§ kan gesprekken voeren op taalniveau 3F  

§ kan spreken op taalniveau 3F 
 

§ kan educatieve interactievaardigheden 

toepassen: praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering, begeleiden van 

interacties  

§ kan feedbackvaardigheden toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan gesprekstechnieken toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan motorische en creatieve vaardigheden 

toepassen voor het uitvoeren van creatieve, 

muzische en kunstzinnige (spel)activiteiten  

 

 

 

§ kan omgaan met culturele diversiteit in 

werkcontacten  

§ kan ontwikkelingsgericht werken: 

signaleren, creëren en benutten van kansen 

op cognitief, motorisch, zintuigelijk en 

sociaal-emotioneel gebied  

 

 

 

 

§ kan sociale vaardigheden toepassen in 

relatie tot haar werkzaamheden  

§ kan uitgangspunten van kinderparticipatie 

toepassen  

 

Nederlands 

§ kan luisteren op taalniveau 3F  

§ kan gesprekken voeren op taalniveau 3F  

§ kan spreken op taalniveau 3F 

  

  



 

Vakkennis en vaardigheden Profieldeel 

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (P2-K1 en P2-K2) 

 

2021: Profieltaak P2-K1 
Vakkennis en vaardigheden 
 
§ heeft basiskennis van inhoud en belang van 
(SLO) doelen voor het jonge kind 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
(verantwoorde) toepassing en gebruik van 
sociale media 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën m.b.t. taalontwikkeling, 
-achterstanden, -stimulering, culturele 
verschillen 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën m.b.t. Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) en de sociale 
context van VVE (2e taalverwerving, sociaal 
economische achtergrond, leefomgeving/buurt) 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën uit de 
(ortho)pedagogiek 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën van beperkingen, 
(chronische) ziektebeelden, 
ontwikkelingsachterstanden 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën van leer-, gedrags- en 
opvoedingsproblemen 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
belang en noodzaak van verzamelen en 
registreren van (ontwikkelings-) gegevens 
§ heeft brede en specialistische kennis van de 
fysieke, cognitieve, taal-, fijne en grove 
motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke, 
seksuele en creatieve ontwikkeling van een kind 
van 0 - 21 jaar (waaronder ook mijlpalen in de 
ontwikkeling en afwijkende ontwikkeling) 
§ heeft brede en specialistische kennis van de 
invloed van tweetaligheid op de ontwikkeling 
van een kind/jongere 
§ heeft brede en specialistische kennis van de 
(wettelijke) eisen die gesteld worden aan een 
veilige en gezonde omgeving 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
diversiteit en interculturele communicatie 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
doorgaande leerlijnen (ketenregie) 

2019: Profieltaak P2-K1 Vakkennis 

en vaardigheden 
 
§ heeft basiskennis van inhoud en belang van 
(SLO) doelen voor het jonge kind 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
toepassing en gebruik van sociale media  
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën m.b.t. taalontwikkeling, 
-achterstanden, -stimulering, culturele 
verschillen 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën m.b.t. Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) en de sociale 
context van VVE (2e taalverwerving, sociaal 
economische achtergrond, leefomgeving/buurt) 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën uit de 
(ortho)pedagogiek  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën van beperkingen, 
(chronische) ziektebeelden, 
ontwikkelingsachterstanden  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën van leer-, gedrags- en 
opvoedingsproblemen  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
belang en noodzaak van verzamelen en 
registreren van (ontwikkelings-) gegevens  
§ heeft brede en specialistische kennis van de 
cognitieve, motorische, sociale, emotionele, 
zintuiglijke, seksuele en creatieve ontwikkeling 
van een kind van 0 - 16 jaar (waaronder ook de 
afwijkende ontwikkeling)  
 
§ heeft brede en specialistische kennis van de 
invloed van tweetaligheid op de ontwikkeling 
van een kind  
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
diversiteit en interculturele communicatie  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
doorgaande leerlijnen (ketenregie)  



§ heeft brede en specialistische kennis van een 
‘reguliere’ taalontwikkeling 
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van het 
belang van spel om de ontwikkeling te 
stimuleren 
§ heeft brede en specialistische kennis van nut 
en mogelijke resultaten van opbrengstgericht 
werken 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
relevante doelgroepen in relatie tot haar 
werkzaamheden 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
speel-, spel- en ontwikkelingsmaterialen en 
middelen om de ontwikkeling doelgericht te 
stimuleren bij kinderen vanaf 0 jaar 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
taalverwerving bij meertaligheid 
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
zelfsturing bij kinderen/jongeren 
 
 
 
§ heeft kennis van de ontwikkeling van het 
brein van 0 tot 21 jaar en de invloed hiervan op 
het gedrag 
 
 
 
 
 
 
 
§ heeft kennis van de sociale kaart in relatie tot 
haar werkzaamheden 
§ heeft kennis van groepsdynamisch werken 
 
 
 
§ heeft kennis van het Pedagogisch 
Kader/Curriculum 
§ heeft kennis van voedingsmiddelen die tot 
een allergische reactie kunnen leiden 
§ kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren 
d.m.v. methodische interventies 
 
 

§ heeft brede en specialistische kennis van een 
‘reguliere’ taalontwikkeling  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
erkende VVE methodieken: doelstelling, 
aanpak, inhoud, resultaten 
§ heeft brede en specialistische kennis van het 
belang van spel om de ontwikkeling te 
stimuleren  
§ heeft brede en specialistische kennis van nut 
en mogelijke resultaten van opbrengstgericht 
werken  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
relevante doelgroepen in relatie tot haar 
werkzaamheden  
§ heeft brede en specialistische kennis van het 
werkveld in relatie tot haar werkzaamheden  
 
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
materialen en middelen om de (taal) 
ontwikkeling doelgericht te stimuleren  
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
mogelijkheden van ontwikkelingsstimulering 
van kinderen  
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
taalverwerving bij meertaligheid  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
zelfsturing bij kinderen (2-4 jaar)  
§ heeft kennis van begrippen en 
uitgangspunten m.b.t. doelgroepen in de 
kinderopvang  
§ heeft kennis van de sociale kaart in relatie tot 
haar werkzaamheden  
 
§ heeft kennis van speel-, spel- en 
ontwikkelingsmaterialen ten behoeve van de 
uitvoering van activiteiten  
 
 
 
 
§ kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren 
d.m.v. methodische interventies  
 



 
 
 
 
§ kan educatieve interactievaardigheden 
toepassen: praten en uitleggen, 
ontwikkelingsstimulering, begeleiden van 
interacties 
§ kan instructievaardigheden toepassen 
§ kan omgaan met diversiteit in werkcontacten, 
zoals op het gebied van sekse, gender, cultuur, 
religie en gezinssamenstelling 
§ kan ontwikkelingsdoelen SMART formuleren 
§ kan pedagogische vaardigheden toepassen 
om gezond gedrag, zoals bewegen, gezond eten 
en hygiëne, te stimuleren en aan te leren bij 
kinderen/jongeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ kan presentatietechnieken toepassen voor 
ouders/vervangende opvoeders en 
kinderen/jongeren 
§ kan signalen van laaggeletterdheid bij 
ouders/opvoeders herkennen 
§ kan signalen van sociale problematiek 
herkennen waaronder pesten, huiselijk geweld, 
kindermishandeling, ongeletterdheid, seksueel 
misbruik en actie ondernemen volgens wet- en 
regelgeving en het beleid /protocol van de 
organisatie 
 
§ kan werken op basis van groeps-, 
begeleidings- of handelingsplannen 

§ heeft specialistische kennis van de cognitieve, 
motorische, sociale, emotionele, zintuigelijke, 
seksuele en creatieve ontwikkeling van een kind 
van 0 - 13 jaar  
§ kan educatieve interactievaardigheden 
toepassen: praten en uitleggen, 
ontwikkelingsstimulering, begeleiden van 
interacties  
§ kan instructievaardigheden toepassen  
§ kan omgaan met culturele diversiteit in 
werkcontacten  
 
§ kan ontwikkelingsdoelen SMART formuleren  
 
 
 
 
§ kan adviesvaardigheden toepassen gericht op 
ouders, kinderen, leerlingen/studenten  
§ kan een erkende VVE-aanpak in de praktijk 
herkennen  
§ kan ICT-vaardigheden toepassen in relatie tot 
haar werkzaamheden  
§ kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, 
creëren en benutten van kansen op cognitief, 
motorisch, zintuigelijk en sociaal-emotioneel 
gebied  
§ kan presentatietechnieken toepassen voor 
ouders/vervangende opvoeders en kinderen  
 
§ kan signalen van laaggeletterdheid bij 
ouders/opvoeders herkennen  
§ kan signalen van sociale problematiek 
herkennen waaronder pesten, huiselijk geweld, 
kindermishandeling, ongeletterdheid, seksueel 
misbruik en actie ondernemen volgens wet- en 
regelgeving en het beleid /protocol van de 
organisatie  
§ kan werken met een kindvolgsysteem  
§ kan werken op basis van groepsplannen en 
handelingsplannen 

  
  



2021: Profieltaak P2-K2 

Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
(verantwoorde) toepassing en gebruik van 
sociale media 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
relevante doelgroepen in relatie tot haar 
werkzaamheden 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
relevante wet- en regelgeving en beleid 
§ heeft kennis van de beleidscyclus: 
onderdelen, stappen en betrokken actoren 
§ heeft kennis van de sociale kaart in relatie tot 
haar werkzaamheden 
§ heeft kennis van financiële rapportages in 
relatie tot haar werkzaamheden 
§ heeft kennis van (verantwoord) gebruik van 
sociale media in relatie tot haar 
werkzaamheden 
§ kan doelmatig en planmatig werken 
 
 
§ kan gespreksvaardigheden toepassen in 
contact met collega’s en andere professionals 
§ kan haar handelen afstemmen op het behalen 
van afgesproken doelstellingen 
§ kan in (multidisciplinaire) overleggen een 
bijdrage leveren aan een gezamenlijke visie, 
beleid en doelstellingen 
§ kan presentatietechnieken toepassen voor 
ouders/vervangende opvoeders en 
kinderen/jongeren 
§ kan vergadertechnieken toepassen bij haar 
werkzaamheden 
§ kan verschillende leerstijlen bij medewerkers 
herkennen en erkennen 
§ kan werken vanuit een onderzoekende en 
lerende houding  

2019: Profieltaak P2-K2  

Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
toepassing en gebruik van sociale media  
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
relevante doelgroepen in relatie tot haar 
werkzaamheden  
 
 
§ heeft kennis van de beleidscyclus: 
onderdelen, stappen en betrokken actoren  
§ heeft kennis van de sociale kaart in relatie tot 
haar werkzaamheden  
§ heeft kennis van financiële rapportages in 
relatie tot haar werkzaamheden  
§ heeft kennis van (verantwoord) gebruik van 
sociale media in relatie tot haar 
werkzaamheden  
 
§ kan ICT-vaardigheden toepassen in relatie tot 
haar werkzaamheden  
 
 
 
 
 
 
 
§ kan presentatietechnieken toepassen voor 
ouders/vervangende opvoeders en kinderen  
 
§ kan vergadertechnieken toepassen in relatie 
tot haar werkzaamheden  

 

 

  

  



 

Vakkennis en vaardigheden Profieldeel 

Onderwijsassistent (P3-K1 en P3-K2) 

 

2021: Profieltaak P3-K1 

Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft basiskennis van begrippen en theorieën 
uit de orthopedagogiek, waaronder van leer-, 
gedrags- en opvoedingsproblemen 
§ heeft basiskennis van de inhoud van leerlijnen 
in het so, po, vo of mbo, zoals van rekenen, taal, 
Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 
techniek 
 
§ heeft basiskennis van inhoud en belang van 
(SLO) doelen voor het jonge kind en kerndoelen 
voor po, (v)so, sbo en onderbouw vo  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën m.b.t. didactiek, zoals 
taal- en rekendidactiek, in verschillende 
werkvelden, zoals het basisonderwijs, het 
speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
belang en noodzaak van verzamelen en 
registreren van (ontwikkelings-) gegevens 
§ heeft kennis van begrippen en 
uitgangspunten van leerpsychologie, zoals 
m.b.t. leerstijlen, leerbehoeften, 
leeractiviteiten en activerende leeromgevingen 
§ heeft kennis van begrippen, theorieën, en 
methodieken m.b.t. taalontwikkeling, -
achterstanden, -stimulering en doorgaande 
leerlijnen (bijvoorbeeld methodieken voor 
Voor- en Vroegschoolse Educatie, VVE of voor 
Nederlands als 2e taal, NT2) 
 
 
 
§ heeft kennis van de puberteit, zoals van het 
puberbrein en pubergedrag 
§ heeft kennis van toepassing en gebruik van 
sociale media 
§ heeft specialistische kennis van diversiteit en 
interculturele communicatie 
 
§ heeft specialistische kennis van dyslexie en 
dyscalculie 
§ heeft specialistische kennis van nut en 
mogelijke resultaten van opbrengstgericht 
werken 

2019: Profieltaak P3-K1  
Vakkennis en vaardigheden 
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van de 
vakinhoud van leergebieden van het primair 
onderwijs (w.o. rekenen, taal, Engels, 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 
techniek)  
§ heeft basiskennis van inhoud en belang van 
(SLO) doelen voor het jonge kind  
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën m.b.t. didactiek  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en uitgangspunten m.b.t. leerstijlen, 
leerbehoeften, leeractiviteiten en een 
activerende leeromgeving  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën van leer-, gedrags- en 
opvoedingsproblemen 
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën m.b.t. taalontwikkeling, 
-achterstanden, -stimulering, culturele 
verschillen  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
begrippen en theorieën m.b.t. Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) en de sociale 
context van VVE (2e taalverwerving, sociaal 
economische achtergrond, leefomgeving/buurt) 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
toepassing en gebruik van sociale media  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
diversiteit en interculturele communicatie  
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
dyslexie en dyscalculie  
§ heeft brede en specialistische kennis van nut 
en mogelijke resultaten van opbrengstgericht 
werken  



§ kan (digitale) presentatietechnieken 
toepassen 
§ kan didactische werkvormen inzetten, zoals 
samenwerkingsvormen en activerende 
werkvormen 
 
 
§ kan doelmatig en planmatig werken 
 
 
§ kan educatieve interactievaardigheden 
toepassen: praten en uitleggen, 
ontwikkelingsstimulering, begeleiden 
van interacties 
 
 
 
§ kan hedendaagse technologie toepassen voor 
ontwikkelen en leren, zoals het gebruik van 
digitale platforms, digibords en online 
lesmateriaal 
 
 
§ kan instructie aanpassen aan de individuele 
behoefte van een leerling/student 
 
 
 
§ kan omgaan met diversiteit in werkcontacten, 
zoals op het gebied van sekse, gender, cultuur, 
religie en gezinssamenstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, 
creëren en benutten van kansen op cognitief, 
motorisch, zintuigelijk en sociaal-emotioneel 
gebied 
§ kan pedagogische vaardigheden toepassen 
om gezond gedrag, zoals bewegen, gezond eten 
en hygiëne, te stimuleren en aan te leren bij 
kinderen/jongeren 
§ kan resultaatgericht werken 
§ kan signalen van laaggeletterdheid bij 
ouders/opvoeders herkennen 

§ kan presentatietechnieken toepassen voor 
ouders/vervangende opvoeders en kinderen  
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van de 
invloed van tweetaligheid op de ontwikkeling 
van een kind  
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
doorgaande leerlijnen (ketenregie)  
 
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
erkende VVE methodieken: doelstelling, 
aanpak, inhoud, resultaten  
 
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van het 
werkveld onderwijs  
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
materialen en middelen om de (taal) 
ontwikkeling doelgericht te stimuleren  
§ kan omgaan met culturele diversiteit in 
werkcontacten  
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
mogelijkheden van ontwikkelingsstimulering 
van kinderen  
§ heeft brede en specialistische kennis van wet- 
en regelgeving waaronder Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling.  
§ kan een erkende VVE-aanpak in de praktijk 
herkennen  
§ kan ICT-vaardigheden toepassen in relatie tot 
haar werkzaamheden  
§ kan ontwikkelingsgericht werken: signaleren, 
creëren en benutten van kansen op cognitief, 
motorisch, zintuigelijk en sociaal-emotioneel 
gebied  
 
 
 
 
§ kan resultaatgericht werken  
 
 



§ kan signalen van sociale problematiek 
herkennen waaronder pesten, huiselijk geweld, 
kindermishandeling, ongeletterdheid, seksueel 
misbruik en actie ondernemen volgens wet- en 
regelgeving en het beleid /protocol 
van de organisatie 
 
 
 
 
§ kan werken met een leerlingvolgsysteem 
§ kan werken vanuit een groeps- of 
handelingsplan 
§ kan werken vanuit een onderzoekende en 
lerende houding 

 

 
 
 
 
 
 
§ heeft brede en specialistische kennis van 
belang en noodzaak van verzamelen en 
registreren van (ontwikkelings-) gegevens  
§ kan werken met antwoordmodellen  
§ kan werken met een leerlingvolgsysteem  
§ kan werken op basis van groepsplannen en 
handelingsplannen 
 
 
  

2021: Profieltaak P3-K2 
Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft kennis van de beleidscyclus: 
onderdelen, stappen en betrokken actoren 
§ heeft kennis van (verantwoord) gebruik van 
sociale media in relatie tot haar 
werkzaamheden 
§ heeft specialistische kennis van diversiteit en 
interculturele communicatie 
§ kan haar handelen afstemmen op het behalen 
van afgesproken doelstellingen 
 
 
§ kan in (multidisciplinaire) overleggen een 
bijdrage leveren aan een gezamenlijke visie, 
beleid en doelstellingen 
§ kan presentatietechnieken toepassen voor 
ouders/vervangende opvoeders en 
kinderen/jongeren 
§ kan voorlichtingsvaardigheden toepassen 
gericht op kinderen en ouders  

2019: Profieltaak P3-K2  
Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft kennis van de beleidscyclus: 
onderdelen, stappen en betrokken actoren  
§ heeft kennis van (verantwoord) gebruik van 
sociale media in relatie tot haar 
werkzaamheden  
§ heeft brede en specialistische kennis van 
diversiteit en interculturele communicatie  
 
 
§ kan ICT-vaardigheden toepassen in relatie tot 
haar werkzaamheden  
 
 
 
§ kan presentatietechnieken toepassen voor 
ouders/vervangende opvoeders en kinderen  
 
§ kan voorlichtingsvaardigheden toepassen 
gericht op kinderen en ouders 
  

 

 


