
Titel: KC-medewerker in de unit 

  

Kerncompetentie: Reflectief 

Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
Je reflecteert met je unit op de manier van werken en past dit aan waar nodig.         
Je kunt feedback geven en je staat open om feedback te kunnen ontvangen. 
 

    

Kerncompetentie: Toekomstgericht 

Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
Je hebt kennis en vaardigheden om kinderen te stimuleren vaardigheden en technieken   

 voor de toekomst eigen te maken.                      
Je bent diegene die verband tussen het formele en informele leren legt.  

 
 

Kerncompetentie: Vertrouwen 
  
Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
Je neemt samen met kind, ouders en collega’s de verantwoordelijkheid voor de beste   

 ontwikkeling van het kind.  
Je gaat ervan uit dat alle kinderen het vermogen hebben zich te ontwikkelen en je geeft   

 kinderen ruimte om te spelen en om te ontdekken. 
Je werkt vanuit een basishouding van vertrouwen. 

 

Kerncompetentie: Pedagogische houding/onderlegd 

Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
Je kijkt vanuit positieve insteek naar het gedrag van kinderen en stimuleert gewenst gedrag. 
Je draagt zorg voor de verzorging van de kinderen.  

 Je schept een situatie in de groep waarbij kinderen zich veilig voelen. 
 

Kerncompetentie: werken vanuit Hart voor kinderen 

Wij leren van en met elkaar

Wij bereiden jou voor op de maatschappij van morgen

Wij geven kinderen, ouders en collega’s het vertrouwen om te kunnen groeien, 
ook als het even lastig is.

Wij verwelkomen jou in een veilige en vertrouwde omgeving

Wij maken plezier met elkaar



Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
Je laat zien dat je eigenaar  bent van dit werk en je werkt vanuit hart voor de kinderen en voor 

 de organisatie.  
Je vindt het leuk om samen te werken in een divers team. 

Kerncompetentie: Ontwikkelingsgericht  

Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
Je draagt mede zorg voor een rijke -en stimulerende speel- en leeromgeving. 
Je hebt vaardigheden om kleine groepjes kinderen te stimuleren en te ondersteunen bij   

 leeractiviteiten. 
Je hebt kennis van de ontwikkelingsstadia en ontwikkellijnen van kinderen. 
Je kan hierop inspelen door kinderen te stimuleren een volgende stap te zetten passend bij  

 hun ontwikkeling. 
 

Kerncompetentie:  Ruimte geven 

Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
 Je ziet ziet fouten maken als leermomenten. 
Je geeft kinderen en collega’s de ruimte om zelf te ontdekken en/of initiatieven te nemen. 

 

Kerncompetentie: nieuwsgierig /onderzoekende houding 

Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
 Je begeleidt kinderen in het ontwikkel- en leerproces. 
 Je werkt vanuit het principe dat ieder kind kwaliteiten en talenten heeft. 
Je hebt zicht op je eigen talenten en kwaliteiten en die van collega’s en weet die te   

 benutten. 
  

Kerncompetentie: Verantwoordelijkheid 

Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
Je draagt zorg voor het delen van kennis en informatie ten aanzien van de ontwikkeling van  

 het kind. 
Je draagt verantwoordelijkheid voor het vormgeven van doorlopende ontwikkelingslijn en  

 passende activiteiten. 

Wij dagen jou uit om in deze rijke speel- en leeromgeving de volgende stap in 
jouw ontwikkeling te maken.

Wij zien fouten maken als kansen om te leren 

Wij helpen jou met het ontdekken, waarderen en benutten van jouw talenten en 
kwaliteiten.

Wij helpen jou eigenaar te kunnen zijn van jouw ontwikkeling



Je begeleidt  kinderen in het maken van eigen keuzes om hun eigen verantwoordelijkheid te 
 nemen voor hun ontwikkeling. 

Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen. 

Kerncompetentie: Liefdevol/authentiek contact 

Hoe uitgewerkt/zichtbaar: 
Je bent in staat aan te sluiten bij de verschillende behoeftes van kinderen. 

Wij omringen jou met liefde, betrokkenheid en aandacht. Je mag hier zijn wie je bent.


