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(Vak)didactiek
Psychologie/
orthopedagogiek

Gezondheid

BEROEPSBEELD
Medewerker
Integraal Kindcentrum

Verzorging

Leren & Ontwikkelen
van kinderen

VOORBEELD Een pedagogisch
medewerker stelt in overleg
met een orthopedagoog een
zorgplan op voor een kind
met een angststoornis en
handelt daarnaar.

Je hebt directe interactie met
kinderen en ondersteunt hen en
hun ouders/verzorgers hierin.

In dit beroepsbeeld kun je aangeven waar jouw
interesse en ambitie ligt en dit afstemmen met
jouw team en leidinggevende. Als IKC-medewerker
ontwikkel je je op één of meerdere domeinen tot
stagiaire in opleiding, starter, ervaren of expert.
Je loopbaan is flexibel en je kunt op elk moment
verbreden of verdiepen en verschillende rollen en
domeinen combineren.

Professionele versterking
van medewerker en team
Je begeleidt andere professionals bij
hun ontwikkeling. Je werkt samen
met teams om hun samenwerking
te verbeteren.

Pedagogiek

VOORBEELD Professionals
verzorgen training, scholing
of intervisie binnen het IKC.

Ervaren

VOORBEELD Een IKC-teamlid zoekt contact met lokale
en landelijke politiek en
organiseert een symposium
over regelgeving rondom
peuter-kleutergroepen.

Starter

Onderzoek & Innovatie
Door het doen van (wetenschappelijk)
onderzoek draag je bij aan het
vernieuwen of verbeteren van het
(les)aanbod voor kinderen en
ouders.

In opleiding
Expert

Organisatie &
Samenwerking
Je bent betrokken bij
de ontwikkeling van
organisatie(beleid) en interne
en externe samenwerking.

VOORBEELD Een stagiaire doet
praktijkgericht onderzoek naar
de pedagogische meerwaarde
van een peuter-kleutergroep.

Wat is jouw route
binnen het IKC?
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