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Welkom in ons team

Anneke Van De Velde – pedagogisch ondersteuner Stad Gent
Linds De Maere – pedagogisch ondersteuner VCOK

Welkom in ons team
» Nieuwe medewerkers met frisse ideeën geven zuurstof aan je
organisatie.
– Maar hoe ondersteun je hen zo goed mogelijk bij hun
eerste stappen in je kinderdagverblijf?
– Hoe maak je hen zo vlug mogelijk de visie en missie van je
organisatie eigen?
– Hoe zorg je ervoor dat ze zich goed voelen in je team?
– Hoe zorg je ervoor dat jullie wederzijds van elkaar kunnen
leren?

Wanneer voel jij je welkom?
» Hoe werd je zelf ooit ontvangen in je nieuwe
werkomgeving?
» Wat bleef hangen en waarom?
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Verloop workshop
» Visie op leercultuur
» Stad Gent: een blik achter de schermen
» Wat heeft de nieuwe medewerker nodig?
» Wat heeft de mentor nodig?

Visie op leercultuur
•

Professionelen zijn actief betrokken bij het proces van leren en
verbetering van de pedagogische praktijk

•

Competent zijn is geen individuele verantwoordelijkheid van
medewerkers, maar van het hele systeem. Team, beleid en opleidingen
zorgen mee voor competente mensen (cfr CoRe)

•

Gerichtheid op leren in de praktijk, feedback en reflectie over de praktijk
onder begeleiding van een mentor of coach vormen belangrijke
ingrediënten van succesvolle leertrajecten.

Dienst Kinderopvang Stad Gent
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74 locaties
23
43

STIBO
Stedelijke Initiatieven
voor Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijven

8

Peutertuinen

+ Dienst onthaalouders - 82 plaatsen

Missie Dienst Kinderopvang
“Vol enthousiasme en met open blik creëren

onze teams samen met de ouders
–want zij zijn onze belangrijkste partners –
een uitdagende leefwereld
waarin alle kinderen op unieke wijze
openbloeien.”

+700 kinderopvang-professionals
600 Kindbegeleiders, 55 verantwoordelijken, 5
regiocoördinatoren, 12 pedagogisch begeleiders
& ondersteunende diensten/staf
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Waar kom je terecht?
• Toewijzing aan een regio &
een ankerplaats
• Werken binnen je ankervoorziening OF
in andere opvanglocatie
• Waarom? om afwezigen te vervangen
• Waar? binnen of buiten de regio
• Hoe? je wordt ‘s morgens gebeld; vaak de late shift

Wat heeft de nieuwe medewerker
nodig ?
» Warm welkom
» Tijd
» Kans tot leren en reflectie
» Opvolggesprekken
» Openstaan voor wederzijds leren

Groeimap nieuwe medewerkers
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Wat heeft de mentor nodig?
» Tijd
» Vrijwillige basis
» Opleiding feedback
» Openstaan voor wederzijds leren
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Opleiding mentoren

Opdrachten voor de
verantwoordelijke

Welke gesprekken voer je ?
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Opdrachten voor de meter/peter
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