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Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)

Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 15-09-2018
Informatie opgehaald op: 14-02-2018

Bron: SBB Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Uw opleidingsmogelijkheden Status Van
Zorg en welzijn
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Erkend 18-08-2015
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
• Inventariseert behoeften en wensen van het kind
• Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
• Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
• Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
• Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
• Ondersteunt bij verzorgende taken
• Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
• Evalueert de werkzaamheden

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Werkt aan de eigen deskundigheid
• Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen
• Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
• Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
• Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
• Biedt (gespecialiseerde) opvang
• Biedt persoonlijke verzorging
• Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
• Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan

Organiseren van de werkzaamheden
• Voert coördinerende taken uit
• Bouwt en onderhoudt een netwerk
• Voert beleidsondersteunende taken uit
• Voert beheertaken uit

Helpende Zorg en Welzijn Erkend 24-11-2017
Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
• Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
• Maakt ruimtes gebruiksklaar
• Treedt op als aanspreekpunt
• Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
• Assisteert bij voorraadbeheer
• Draagt bij aan een veilige situatie
• Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
• Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
• Evalueert de werkzaamheden

Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
• Ondersteunt bij wonen en huishouden
• Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
• Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Pedagogisch medewerker kinderopvang Erkend 15-09-2014
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
• Inventariseert behoeften en wensen van het kind
• Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
• Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
• Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
• Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
• Ondersteunt bij verzorgende taken
• Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
• Evalueert de werkzaamheden

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Werkt aan de eigen deskundigheid
• Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
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Uw opleidingsmogelijkheden Status Van
Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
• Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
• Stelt een activiteitenprogramma op
• Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
• Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma
• Biedt persoonlijke verzorging
• Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden


