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InhoudsopgaveInhoudsopgave
De beste weergave van dit e-zine is via laptop en pc. De beste weergave van dit e-zine is via laptop en pc.   
Wij wensen u veel leesplezier!Wij wensen u veel leesplezier!
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VoorwoordVoorwoord
Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk heeft een breed aanbod aan opleidingen die behoren tot het domein Pedagogisch werk (PW) en Sociaal werk (SW). ZAlbeda College Sociaal & Pedagogisch Werk heeft een breed aanbod aan opleidingen die behoren tot het domein Pedagogisch werk (PW) en Sociaal werk (SW). Zowel binnen de school als in hetowel binnen de school als in het  
werkveld, geven wij vorm aan de opleidingen Onderwijsassistent, (Gespecialiseerd) Pedagogisch medewerker, Kindprofessional en Sociaal werker.werkveld, geven wij vorm aan de opleidingen Onderwijsassistent, (Gespecialiseerd) Pedagogisch medewerker, Kindprofessional en Sociaal werker.  

Samen met u als partner, begeleiden wij onze studenten en leiden we hen op tot goede beroepsbeoefenaren. Wij vinden het belangrijk om met u in contact te blijven. Ook willen we u graag goed opSamen met u als partner, begeleiden wij onze studenten en leiden we hen op tot goede beroepsbeoefenaren. Wij vinden het belangrijk om met u in contact te blijven. Ook willen we u graag goed op  
de hoogte houden van wat er speelt in ons college.de hoogte houden van wat er speelt in ons college.  

Alle praktische informatie die u nodig heeft om onze studenten in de beroepspraktijk goed te kunnen begeleiden vindt u op Alle praktische informatie die u nodig heeft om onze studenten in de beroepspraktijk goed te kunnen begeleiden vindt u op albeda.nl/werkveld-cspalbeda.nl/werkveld-csp. . Daarnaast hebben wij nu speciaal voor alleDaarnaast hebben wij nu speciaal voor alle  
organisaties uit ons werkveld dit e-zine gemaakt, vol met alle nieuwtjes, ontwikkelingen en achtergrondinformatie over de beroepspraktijkvorming (bpv). organisaties uit ons werkveld dit e-zine gemaakt, vol met alle nieuwtjes, ontwikkelingen en achtergrondinformatie over de beroepspraktijkvorming (bpv).   

We wensen u heel veel leesplezier! We wensen u heel veel leesplezier!   

Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet,   
BPV-coördinatoren, docenten, onderwijsleiders en directie BPV-coördinatoren, docenten, onderwijsleiders en directie   
van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werkvan Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk  

PS: Vergeet u niet ons klanttevredenheidsonderzoek (KTO) in te vullen? U kunt uw reactie tot 12 april geven viaPS: Vergeet u niet ons klanttevredenheidsonderzoek (KTO) in te vullen? U kunt uw reactie tot 12 april geven via  deze linkdeze link..  

http://albeda.nl/werkveld-csp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LGjOClFYn02GOiwqM0AhLfTXovdAcbVBlTg_ddSCNQ9UOVhCTTRDSVdPUUcwWlNVTFFGMlpGRE9TSi4u
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Nieuwe combi-opleiding KindprofessionalNieuwe combi-opleiding Kindprofessional
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Sinds februari 2021 hebben wij een nieuwe opleiding: Sinds februari 2021 hebben wij een nieuwe opleiding: Kindprofessional.Kindprofessional.    
Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op! In deze combi-opleiding (niveau 4,Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op! In deze combi-opleiding (niveau 4,  
bol) leiden we onze studenten op om te werken in de kinderopvang én alsbol) leiden we onze studenten op om te werken in de kinderopvang én als  
onderwijsassistent in het (speciaal) onderwijs. Voor onze studenten betekentonderwijsassistent in het (speciaal) onderwijs. Voor onze studenten betekent  
dat veel afwisseling, net even een stapje harder werken, maar ook meerdat veel afwisseling, net even een stapje harder werken, maar ook meer  
mogelijkheden en meer kans op een baan. Voor toekomstige werkgeversmogelijkheden en meer kans op een baan. Voor toekomstige werkgevers  
betekent het goed opgeleide, mulit-inzetbare professionals!betekent het goed opgeleide, mulit-inzetbare professionals!  

Integrale KindcentraIntegrale Kindcentra  
Om ons onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de beroepspraktijkOm ons onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de beroepspraktijk  
volgen wij de ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Met onsvolgen wij de ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Met ons  
onderwijsaabod proberen wij daar vervolgens op in te spelen. De opleidingonderwijsaabod proberen wij daar vervolgens op in te spelen. De opleiding  
Kindprofessional is hiervan een mooi voorbeeld. Met deze nieuwe opleidingKindprofessional is hiervan een mooi voorbeeld. Met deze nieuwe opleiding  
spelen wij in op de ontwikkeling van de integrale kindcentra waarin onderwijsspelen wij in op de ontwikkeling van de integrale kindcentra waarin onderwijs  
en kinderopvang een doorgaande ontwikkellijn voor het kind creëren. Deen kinderopvang een doorgaande ontwikkellijn voor het kind creëren. De  
kindprofessional werkt nauw samen met andere professionals om dekindprofessional werkt nauw samen met andere professionals om de  
verschillende leefwerelden van kinderen met elkaar te verbinden. verschillende leefwerelden van kinderen met elkaar te verbinden.   
  

Twee diploma'sTwee diploma's  
Met de opleiding Kindprofessional behalen studenten in drie jaar tijd, tweeMet de opleiding Kindprofessional behalen studenten in drie jaar tijd, twee  
diploma's op niveau vier; diploma's op niveau vier; onderwijsassistentonderwijsassistent en  en gespecialiseerd pedagogischgespecialiseerd pedagogisch  
medewerkermedewerker. Met het diploma Kindprofessional op zak kunnen afgestudeerden. Met het diploma Kindprofessional op zak kunnen afgestudeerden  
gaan werken in de kinderopvang, in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs,gaan werken in de kinderopvang, in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs,  
middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Ook kunnen zij aan demiddelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Ook kunnen zij aan de  
slag bij een integraal kindcentrum of een brede school met een combinatie vanslag bij een integraal kindcentrum of een brede school met een combinatie van  
opvang en onderwijs.opvang en onderwijs.  

Eerste lichting is gestart!Eerste lichting is gestart!  
De eerste lichtingen studenten Kindprofessional is op Albeda-locatieDe eerste lichtingen studenten Kindprofessional is op Albeda-locatie  
Rosestraat in februari gestart. Wij vroegen onze docenten en studenten naarRosestraat in februari gestart. Wij vroegen onze docenten en studenten naar  
de eerste ervaringen. de eerste ervaringen.   
  

  
""Tot nu toe heb ik deze opleiding als heel fijn ervaren. Dit zijn mijn redenen: Tot nu toe heb ik deze opleiding als heel fijn ervaren. Dit zijn mijn redenen:   
wij krijgen fysieke lessen, de inhoud is verdiepend en duidelijk opgezet, de docentenwij krijgen fysieke lessen, de inhoud is verdiepend en duidelijk opgezet, de docenten  
zijn leuk. Ik kan het echt zien dat ze hun best doen om het gezellig en leerzaam tezijn leuk. Ik kan het echt zien dat ze hun best doen om het gezellig en leerzaam te  
maken. En wanneer we vragen hebben, kunnen we ze met gemak stellen en ik hebmaken. En wanneer we vragen hebben, kunnen we ze met gemak stellen en ik heb  
een leuke klas.een leuke klas.""  
Geizl, student opleiding KindprofessionalGeizl, student opleiding Kindprofessional  
  

""Ik heb lieve en leuke docenten/klasgenoten. Ik hoop nog veel te leren op dezeIk heb lieve en leuke docenten/klasgenoten. Ik hoop nog veel te leren op deze  
opleiding. Het is ook handig dat je twee opleidingen in één krijgt, zo krijg je meeropleiding. Het is ook handig dat je twee opleidingen in één krijgt, zo krijg je meer  
informatie van verschillende kanten. Je kunt kiezen wat je wilt gaan doeninformatie van verschillende kanten. Je kunt kiezen wat je wilt gaan doen."."  
Soraya, student opleiding KindprofessionalSoraya, student opleiding Kindprofessional  

  
Meer informatieMeer informatie  
Alle opleidingsinformatie staat op onze website: Alle opleidingsinformatie staat op onze website: combi-opleidingcombi-opleiding  
KindprofessionalKindprofessional. Heeft u vragen over deze nieuwe opleiding of heeft u. Heeft u vragen over deze nieuwe opleiding of heeft u  
misschien een goede stageplaats? Neem dan contact op met hetmisschien een goede stageplaats? Neem dan contact op met het  
Informatiepunt Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk: Via mail:Informatiepunt Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk: Via mail:  
infoCSP@albeda.nlinfoCSP@albeda.nl,, Telefonisch: 06 11 13 38 16. Telefonisch: 06 11 13 38 16.

https://youtu.be/VejKhPrbe2I
https://www.albeda.nl/pedagogisch-werk/kindprofessional-combi-opleiding-bol
https://viewer.foleon.com//infoCSP@albeda.nl


7 / 24

Nieuwe lesmethodesNieuwe lesmethodes

Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk heeft een breed aanbod aan opleidingen die behoren tot het domein Pedagogisch werk (PW) en Sociaal werk (SW). Ons opleidingsportfolio bevat deAlbeda College Sociaal & Pedagogisch Werk heeft een breed aanbod aan opleidingen die behoren tot het domein Pedagogisch werk (PW) en Sociaal werk (SW). Ons opleidingsportfolio bevat de  
opleidingen Sociaal werker, (Gespecialiseerd) pedagogisch medewerker, Onderwijsassistent, combi-opleiding Kindprofessional en Intructeur-mbo. De opleidingen kunnen in verschillende trajectenopleidingen Sociaal werker, (Gespecialiseerd) pedagogisch medewerker, Onderwijsassistent, combi-opleiding Kindprofessional en Intructeur-mbo. De opleidingen kunnen in verschillende trajecten  
gevolgd worden. Een overzicht van al onze opleidingen vindt u op gevolgd worden. Een overzicht van al onze opleidingen vindt u op Albeda.nlAlbeda.nl..  
    
Vernieuwend onderwijsVernieuwend onderwijs  
Sinds dit jaar geven wij les volgens nieuwe onderwijsmethodes. Deze nieuwe methodes zijn ontwikkeld om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de vraag vanuit de praktijk, én bij deSinds dit jaar geven wij les volgens nieuwe onderwijsmethodes. Deze nieuwe methodes zijn ontwikkeld om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de vraag vanuit de praktijk, én bij de  
belevingswereld van onze studenten. Studenten en docenten zijn hier heel enthousiast over!belevingswereld van onze studenten. Studenten en docenten zijn hier heel enthousiast over!

Vijf-weken-methodeVijf-weken-methode  
Voor de opleidingen Voor de opleidingen Pedagogisch werkPedagogisch werk, , Onderwijsassistent Onderwijsassistent en de en de combi-combi-
opleiding Kindprofessionalopleiding Kindprofessional is dit de is dit de  vijf-weken-methode. vijf-weken-methode.   
Bekijk het filmpje hieronder. In het artikel Bekijk het filmpje hieronder. In het artikel ''Student aan zet met nieuweStudent aan zet met nieuwe  
onderwijsmethodeonderwijsmethode''  leest u er nog meer over.leest u er nog meer over.

Zeven-leefgebieden-modelZeven-leefgebieden-model  
In de opleiding In de opleiding Sociaal werker Sociaal werker staat het zeven-leefgebieden-model centraal.staat het zeven-leefgebieden-model centraal.  
Bekijk de film hieronder en er meer over in het artikel Bekijk de film hieronder en er meer over in het artikel 'Nieuw onderwijs bij'Nieuw onderwijs bij  
opleiding Sociaal werker: zeven leefgebieden centraalopleiding Sociaal werker: zeven leefgebieden centraal''..  
  

https://www.albeda.nl/opleidingsoverzicht?f[0]=im_field_filter_training_type%3A4&f[1]=im_field_filter_training_type%3A5&f[2]=sm_og_group_ref%3Anode%3A710#results
https://www.albeda.nl/nieuws/student-aan-zet-met-nieuwe-onderwijsmethode/
https://www.youtube.com/watch?v=YCl86AqIG68
https://www.albeda.nl/nieuws/nieuw-onderwijs-bij-opleiding-sociaal-werker-zeven-leefgebieden-centraal/
https://www.albeda.nl/nieuws/nieuw-onderwijs-bij-opleiding-sociaal-werker-zeven-leefgebieden-centraal/
https://www.youtube.com/watch?v=qDE3qUF5ZGI
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Zo leren onze studenten Zo leren onze studenten   
in de praktijk!in de praktijk!

Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk heeft nauweAlbeda College Sociaal & Pedagogisch Werk heeft nauwe  
banden met het werkveld. Naast de stages die onze studentenbanden met het werkveld. Naast de stages die onze studenten  
lopen, geven we ons onderwijs ook voor een deel in en inlopen, geven we ons onderwijs ook voor een deel in en in  
samenwerking met de praktijk. Hieronder een aantalsamenwerking met de praktijk. Hieronder een aantal  
voorbeelden.voorbeelden.  
Scroll naar beneden om verder te lezen!Scroll naar beneden om verder te lezen!

In deIn de  
beroepspraktijkberoepspraktijk
  
  

Een vak leer je niet alleen op school, maar juist in de beroepspraktijk.Een vak leer je niet alleen op school, maar juist in de beroepspraktijk.  
Beroepspraktijkvorming (bpv)Beroepspraktijkvorming (bpv), ook wel stage genoemd, is daarom een, ook wel stage genoemd, is daarom een  
verplicht onderdeel van iedere opleiding in het middelbaarverplicht onderdeel van iedere opleiding in het middelbaar  
beroepsonderwijs. In de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt eenberoepsonderwijs. In de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt een  
student minimaal 20% en maximaal 60% van zijn opleidingstudent minimaal 20% en maximaal 60% van zijn opleiding  
beroepspraktijkvorming. In de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is erberoepspraktijkvorming. In de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is er  
sprake van een leer(werk)baan. De student volgt in de bbl 60% tot 80%sprake van een leer(werk)baan. De student volgt in de bbl 60% tot 80%  
beroepspraktijkvorming.beroepspraktijkvorming.
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Onderwijs Onderwijs   
in de praktijkin de praktijk

Met de uren 'onderwijs in de praktijk' bezoek je met je halve klas elkaars stage-Met de uren 'onderwijs in de praktijk' bezoek je met je halve klas elkaars stage-
adres of andere mooie praktijkvoorbeelden in de regio. Komend jaar zijn weadres of andere mooie praktijkvoorbeelden in de regio. Komend jaar zijn we  
waarschijnlijk nog niet in halve klassen welkom in de praktijk. Dit betekent datwaarschijnlijk nog niet in halve klassen welkom in de praktijk. Dit betekent dat  
Onderwijs in de praktijk anders wordt ingevuld. Alvast meer weten over OnderwijsOnderwijs in de praktijk anders wordt ingevuld. Alvast meer weten over Onderwijs  
in de praktijk? Bekijk het filmpje.in de praktijk? Bekijk het filmpje.  
  

Vlog Onderwijs in de praktijk

PraktijkroutePraktijkroute
Via de praktijkroute kan de student het diploma Pedagogisch medewerkerVia de praktijkroute kan de student het diploma Pedagogisch medewerker  
kinderopvang of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker halen. Vanafkinderopvang of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker halen. Vanaf  
het begin van de opleiding is de student vier dagen per week aanwezig inhet begin van de opleiding is de student vier dagen per week aanwezig in  
de praktijk, bij een vestiging van KomKids kinderopvang. Gedurende dede praktijk, bij een vestiging van KomKids kinderopvang. Gedurende de  
hele opleiding blijft de student bij deze organisatie leren en stage lopen.hele opleiding blijft de student bij deze organisatie leren en stage lopen.

Film over de Praktijkroute

LeerwerkplaatsenLeerwerkplaatsen
Samenwerken, afwisselende dagen en zelf de verantwoordelijkheid nemen voorSamenwerken, afwisselende dagen en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor  
jouw staan centraal bij een studie op een leerwerkplaats. Leren, trainen enjouw staan centraal bij een studie op een leerwerkplaats. Leren, trainen en  
oefenen zijn hier met elkaar verbonden. Studenten werken in de dagelijkseoefenen zijn hier met elkaar verbonden. Studenten werken in de dagelijkse  
praktijk met hulp van Albeda-docenten en praktijkopleiders vanuit depraktijk met hulp van Albeda-docenten en praktijkopleiders vanuit de  
partnerorganisatie.partnerorganisatie.  
  

Meer over leerwerkplaatsen

Intern leerbedrijfIntern leerbedrijf  
ConnectConnect  

Connect is een intern erkend stagebedrijf waar de studentenConnect is een intern erkend stagebedrijf waar de studenten  
van de opleidingen Sociaal werker en Onderwijsassistent   stagevan de opleidingen Sociaal werker en Onderwijsassistent   stage  
lopen. Naast dat ze actief zijn op school om mede-studenten telopen. Naast dat ze actief zijn op school om mede-studenten te  
helpen, participeren ze ook in diverse in- en externe projecten,helpen, participeren ze ook in diverse in- en externe projecten,  
waaronder de formulierenbrigade (hulp bij invullenwaaronder de formulierenbrigade (hulp bij invullen  
formulieren), verzuimhulp/ Peer2Peer-coach waarbij zeformulieren), verzuimhulp/ Peer2Peer-coach waarbij ze  
leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijsleerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs  
ondersteunen.ondersteunen.

Meer over Connect

https://www.youtube.com/watch?v=fgHWZazZDhY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6lvdYMuYbWE&list=PLoTlEbEh-L58xukh5lJj6c0GqEIaSepQC&index=15
https://www.albeda.nl/leerwerkplaatsen-albeda-college-sociaal-pedagogisch-werk


10 / 24

TeamstagesTeamstages

Bij een teamstage lopen studenten van de opleiding Sociaal werker stageBij een teamstage lopen studenten van de opleiding Sociaal werker stage  
(BPV) in een groepje van 3 tot 5 studenten uit meerdere opleidingsjaren.(BPV) in een groepje van 3 tot 5 studenten uit meerdere opleidingsjaren.  
Samen met de bpv-organisatie formuleren we een opdracht die efficiënt,Samen met de bpv-organisatie formuleren we een opdracht die efficiënt,  
leerzaam en maatschappelijk relevant is. De studenten leren naast kennisleerzaam en maatschappelijk relevant is. De studenten leren naast kennis  
van het werkveld, belangrijke vaardigheden zoals netwerken,van het werkveld, belangrijke vaardigheden zoals netwerken,  
ondernemerschap, samenwerken, creativiteit, communiceren,ondernemerschap, samenwerken, creativiteit, communiceren,  
leiderschap, zelfreflectie en kritisch denken. Ze worden gecoacht door eenleiderschap, zelfreflectie en kritisch denken. Ze worden gecoacht door een  
vaste docent, zowel op de stageplek, online als op school. vaste docent, zowel op de stageplek, online als op school.   
  

Factsheet Teamstages

https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/3693/factsheet_teamstages_opleiding_sociaal_werker_april_2021_def.ee3ae03664e8.pdf
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Groei & verandering bij Groei & verandering bij   
opleiding Sociaal werkeropleiding Sociaal werker

Nieuwe uitdaging voor Miriam Mendonça Nieuwe uitdaging voor Miriam Mendonça   
Per 1 mei a.s. start Miriam Mendonça als directeur van het Detentiecentrum Rotterdam en Zeist. Wij vinden het natuurlijk heel jammer dat Miriam vertrekt, maar wij gunnen haar deze mooiePer 1 mei a.s. start Miriam Mendonça als directeur van het Detentiecentrum Rotterdam en Zeist. Wij vinden het natuurlijk heel jammer dat Miriam vertrekt, maar wij gunnen haar deze mooie  
stap van harte! We hopen snel in haar opvolging te kunnen voorzien. Tot die tijd neemt Jared Hiwat (nieuwe onderwijsleider opleiding Sociaal werker) als contactpersoon sociaal werk eenstap van harte! We hopen snel in haar opvolging te kunnen voorzien. Tot die tijd neemt Jared Hiwat (nieuwe onderwijsleider opleiding Sociaal werker) als contactpersoon sociaal werk een  
deel van haar taken waar (j.hiwat@albeda.nl).deel van haar taken waar (j.hiwat@albeda.nl).

Groeien en verhuizenGroeien en verhuizen  
Na bijna 25 jaar gaat Leo Dijkman met pensioen en is hij per 1 februari 2021 gestopt als onderwijsleider van het team Sociaal werk. De opleiding Sociaal werker is volop in beweging, daaromNa bijna 25 jaar gaat Leo Dijkman met pensioen en is hij per 1 februari 2021 gestopt als onderwijsleider van het team Sociaal werk. De opleiding Sociaal werker is volop in beweging, daarom  
blijft Leo nog tot het einde van het schooljaar voor ons aan het werk. De opleiding groeit letterlijik uit zijn jasje en verhuist van locatie Weena naar het Zuster Hennekeplein in Rotterdam.blijft Leo nog tot het einde van het schooljaar voor ons aan het werk. De opleiding groeit letterlijik uit zijn jasje en verhuist van locatie Weena naar het Zuster Hennekeplein in Rotterdam.  
Ook komt er een extra leslocatie bij. Per september 2021 bieden wij de opleiding Sociaal werker aan op maar liefst drie Albeda-loOok komt er een extra leslocatie bij. Per september 2021 bieden wij de opleiding Sociaal werker aan op maar liefst drie Albeda-locaties; caties; locatie Rosestraatlocatie Rosestraat  (Rotterdam)(Rotterdam), , locatie Zusterlocatie Zuster  
HennekepleinHennekeplein (Rotterdam)  (Rotterdam) en en locatie Buys Ballotlaanlocatie Buys Ballotlaan (Vlaardingen, onderwijsleider Korine Gilijamse). (Vlaardingen, onderwijsleider Korine Gilijamse).  
Er ontstaan daardoor ook drie teams Sociaal werk onder leiding van drie onderwijsleiders. Hieronder stellen wij de twee nieuwe onderwijsleiders alvast aan u voor.Er ontstaan daardoor ook drie teams Sociaal werk onder leiding van drie onderwijsleiders. Hieronder stellen wij de twee nieuwe onderwijsleiders alvast aan u voor.

In 2007 verliet hij Albeda met een mbo-diplomaIn 2007 verliet hij Albeda met een mbo-diploma  
Sociaal werk op zak om in 2013 terug te keren alsSociaal werk op zak om in 2013 terug te keren als  
docent Sociaal werk. Per 1 februari is onze oud-docent Sociaal werk. Per 1 februari is onze oud-
student en collega Jared Hiwat gestart alsstudent en collega Jared Hiwat gestart als  
onderwijsleider van de opleiding Sociaal werker.onderwijsleider van de opleiding Sociaal werker.  
Jared gaat het team Sociaal werk op de locatieJared gaat het team Sociaal werk op de locatie  
Rosestraat aansturen. Naast docent is Jared ookRosestraat aansturen. Naast docent is Jared ook    
jarenlang bpv-coördinator geweest van dejarenlang bpv-coördinator geweest van de  
opleiding Sociaal werker.opleiding Sociaal werker.  

Jared heeft een brede scope, kent hetJared heeft een brede scope, kent het  
werkveld heel goed en is daardoor ookwerkveld heel goed en is daardoor ook  
goed op de hoogte van alle (markt)goed op de hoogte van alle (markt)  
ontwikkelingen. Hij krijgt met zijn talentontwikkelingen. Hij krijgt met zijn talent  
voor netwerken een hoop voor elkaar voor netwerken een hoop voor elkaar   
voor onze studenten en medewerkers. voor onze studenten en medewerkers.   
Een aanwinst voor onze opleiding!Een aanwinst voor onze opleiding!

Jared HiwatJared Hiwat  
Onderwijsleider Onderwijsleider   
opleiding Sociaal werker opleiding Sociaal werker   
team Rosestraatteam Rosestraat

https://www.albeda.nl/rosestraat
https://www.albeda.nl/rosestraat
https://www.albeda.nl/rosestraat
https://www.albeda.nl/zuster-hennekeplein
https://www.albeda.nl/vlaardingen


12 / 24

Yoeri van OosterhoutYoeri van Oosterhout
Onderwijsleider Onderwijsleider   
opleiding Sociaal werker opleiding Sociaal werker   
team Zuster Hennekepleinteam Zuster Hennekeplein

Graag stellen we u ook voor aan: Graag stellen we u ook voor aan:   
Yoeri van Oosterhout, wordt per 1 mei a.s. deYoeri van Oosterhout, wordt per 1 mei a.s. de  
onderwijsleider voor het team Sociaal werk op deonderwijsleider voor het team Sociaal werk op de  
locatie Zuster Hennekeplein. Yoeri is nu noglocatie Zuster Hennekeplein. Yoeri is nu nog  
werkzaam als teamcoördinator binnen dewerkzaam als teamcoördinator binnen de  
Hogeschool Rotterdam. Yoeri begon zijn loopbaanHogeschool Rotterdam. Yoeri begon zijn loopbaan  
als verpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis inals verpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis in  
Breda. Na zijn opleiding verpleegkunde is hij gaanBreda. Na zijn opleiding verpleegkunde is hij gaan  
studeren in Rotterdam.studeren in Rotterdam.  

Tijdens zijn managementopleiding heeftTijdens zijn managementopleiding heeft  
hij ervaring opgedaan als teamleider in dehij ervaring opgedaan als teamleider in de  
thuiszorg. Zo’n vijf jaar geleden heeft hijthuiszorg. Zo’n vijf jaar geleden heeft hij  
zijn hart verpand aan het onderwijs. Hetzijn hart verpand aan het onderwijs. Het  
geeft hem enorm veel voldoening omgeeft hem enorm veel voldoening om  
studenten te begeleiden naar eenstudenten te begeleiden naar een  
succesvolle loopbaan. Wij kijken er naarsuccesvolle loopbaan. Wij kijken er naar  
uit om Yoeri te verwelkomen in ons teamuit om Yoeri te verwelkomen in ons team  
en bij het college! en bij het college!   
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Intern leerbedrijf Connect!Intern leerbedrijf Connect!

Connect is een erkend intern SBB leerwerkbedrijf waar de studenten van deConnect is een erkend intern SBB leerwerkbedrijf waar de studenten van de  
opleidingen Sociaal werker en Onderwijsassistent (opleidingen Sociaal werker en Onderwijsassistent (Albeda College Sociaal &Albeda College Sociaal &  
Pedagogisch Werk) stage lopen. Naast dat de studenten actief zijn op school,Pedagogisch Werk) stage lopen. Naast dat de studenten actief zijn op school,  
leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan diverse in- en externe projecten.leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan diverse in- en externe projecten.  
  
DIP is nu ConnectDIP is nu Connect  
Connect heette tot voor kort DIP (Deelnemers Informatie Punt). De term DIP dekteConnect heette tot voor kort DIP (Deelnemers Informatie Punt). De term DIP dekte  
de lading niet meer. Connect staat voor de drie speerpunten die het leerwerkbedrijfde lading niet meer. Connect staat voor de drie speerpunten die het leerwerkbedrijf  
te bieden heeft: te bieden heeft: DienstverlenendDienstverlenend,, Persoonlijk Persoonlijk en  en VerbindendVerbindend..  
  
130 stagiaires130 stagiaires  
Connect biedt op dit moment een bpv-plek aan ruim 130 stagiaires. Het leerbedrijfConnect biedt op dit moment een bpv-plek aan ruim 130 stagiaires. Het leerbedrijf  
was al van grote waarde voor de opleiding Sociaal werker en nu ook steeds meerwas al van grote waarde voor de opleiding Sociaal werker en nu ook steeds meer  
voor de opleiding Onderwijsassistent. Studenten worden er intern opgeleid totvoor de opleiding Onderwijsassistent. Studenten worden er intern opgeleid tot  
sociaal werker of onderwijsassistent. Ze werken aan allerlei opdrachten, projectensociaal werker of onderwijsassistent. Ze werken aan allerlei opdrachten, projecten  
en in teamstages bij verschillende instellingen. Zo zijn onze studentenen in teamstages bij verschillende instellingen. Zo zijn onze studenten  
(medewerkers van Connect) bijvoorbeeld actief in de wijk Feyenoord.(medewerkers van Connect) bijvoorbeeld actief in de wijk Feyenoord.  
    
Connect helpt bij schoolziekteverzuimConnect helpt bij schoolziekteverzuim  
Connect heeft zowel interne als externe portefeuilles. Ook de onderwijsassistentConnect heeft zowel interne als externe portefeuilles. Ook de onderwijsassistent  
komt steeds meer in beeld, zoals op vo-scholen. Scholen schakelen Connect in bijkomt steeds meer in beeld, zoals op vo-scholen. Scholen schakelen Connect in bij  
de aanpak van schoolziekteverzuim en willen daarvoor steeds vaker de inzet vande aanpak van schoolziekteverzuim en willen daarvoor steeds vaker de inzet van  
studenten sociaal werk én onderwijsassistent. Studenten van onze opleidingenstudenten sociaal werk én onderwijsassistent. Studenten van onze opleidingen  
Sociaal werker en Onderwijsassistent kunnen hieraan een belangrijke bijdrageSociaal werker en Onderwijsassistent kunnen hieraan een belangrijke bijdrage  
leveren. Zij zetten de kracht van ‘Peer2Peer coaching’ in, om het school(ziekte)leveren. Zij zetten de kracht van ‘Peer2Peer coaching’ in, om het school(ziekte)  
verzuim op de scholen te helpen verminderen.verzuim op de scholen te helpen verminderen.  

  
Meer weten over Connect?Meer weten over Connect?    
Kijk op Kijk op albeda.nl/connectalbeda.nl/connect..  
Of neem contact op met Jared Hiwat:Of neem contact op met Jared Hiwat:  j.hiwat@albeda.nlj.hiwat@albeda.nl..    
  
Connect is vanaf september 2021 gehuisvest op: Connect is vanaf september 2021 gehuisvest op: 
Albeda-locatie Zuster HennekepleinAlbeda-locatie Zuster Hennekeplein..  
  

https://www.albeda.nl/connect
https://www.albeda.nl/connect
https://www.albeda.nl/connect
https://www.albeda.nl/zuster-hennekeplein
https://www.albeda.nl/zuster-hennekeplein
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Stagiaires in theStagiaires in the  
spotlightspotlight

Onze studenten zelf aan het woord. Hoe ervaren zij de stageOnze studenten zelf aan het woord. Hoe ervaren zij de stage  
lopen en de opleiding? lopen en de opleiding?   
Scroll naar beneden om verder te lezen!Scroll naar beneden om verder te lezen!

NadiaNadia
opleiding Gespecialiseerd pedagogischopleiding Gespecialiseerd pedagogisch  
medewerkermedewerker

“De opleiding is onwijs leuk, de begeleiding heel goed en de kans op een“De opleiding is onwijs leuk, de begeleiding heel goed en de kans op een  
baan groot. Ze zoeken overal pedagogisch medewerkers. baan groot. Ze zoeken overal pedagogisch medewerkers.   
Ik kan deze opleiding iedereen aanraden!”Ik kan deze opleiding iedereen aanraden!”  
  
Studente Nadia van der Steen steekt haar enthousiasme voor deStudente Nadia van der Steen steekt haar enthousiasme voor de  
opleiding niet onder stoelen of banken! Nadia is eerstejaars studente vanopleiding niet onder stoelen of banken! Nadia is eerstejaars studente van  
de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4 op dede opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4 op de  
locatie Rosestraat van Albeda. locatie Rosestraat van Albeda.   
  

Lees het artikel van Nadia 

https://www.albeda.nl/nieuws/opleiding-pedagogisch-medewerker-onwijs-leuk/
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DaanDaan
opleiding Onderwijsassistentopleiding Onderwijsassistent

''Ben je iemand die heel sociaal is, graag met kinderen omgaat en iets wil bijdragenBen je iemand die heel sociaal is, graag met kinderen omgaat en iets wil bijdragen  
aan de maatschappij, op een positieve manier? Dan is deze opleiding iets voor jou!'aan de maatschappij, op een positieve manier? Dan is deze opleiding iets voor jou!'  
  
Daan Tromp, student Daan Tromp, student van de opleiding Onderwijsassistent van Albeda Collegevan de opleiding Onderwijsassistent van Albeda College  
Sociaal & Pedagogisch Werk, niveau 4. In zijn vlog vertelt hij alles over zijnSociaal & Pedagogisch Werk, niveau 4. In zijn vlog vertelt hij alles over zijn  
opleiding:opleiding:  

Bekijk Daan's vlog

MaartenMaarten
opleiding Sociaal werkeropleiding Sociaal werker

"Ik werk met groep 3 en 4 van de bassischool. We plannen op aanvraag van de"Ik werk met groep 3 en 4 van de bassischool. We plannen op aanvraag van de  
school activiteiten in. Dat doen we op een manier die kinderen van natuure alschool activiteiten in. Dat doen we op een manier die kinderen van natuure al  
aantrekt. Wij kijken bijvoorbeeld hoe we spelenderwijs of al sportend kinderenaantrekt. Wij kijken bijvoorbeeld hoe we spelenderwijs of al sportend kinderen  
iets kunnen leren. Estafette lopen of met pitzakjes gooien. Ongemerkt makeniets kunnen leren. Estafette lopen of met pitzakjes gooien. Ongemerkt maken  
we zo toch de basisschoolvakken zoals rekenen en spelling, die kinderen vaakwe zo toch de basisschoolvakken zoals rekenen en spelling, die kinderen vaak  
minder interessant vinden, leuk!minder interessant vinden, leuk!  
  
Maarten, student opleiding Sociaal werker, over zijn stage bij Feijenoord.Maarten, student opleiding Sociaal werker, over zijn stage bij Feijenoord.  
  

Film over Maarten's stage bij Feijenoord

David & SalmanDavid & Salman  
opleiding Sociaal werkeropleiding Sociaal werker

Studenten David & Salman liepen stage bij woningcorporatie Woonstad.Studenten David & Salman liepen stage bij woningcorporatie Woonstad.  

'Concert in de achtertuin' i'Concert in de achtertuin' is een onderdeel van het project s een onderdeel van het project   
''Woonstad wijkt uit'Woonstad wijkt uit', waarmee de woningcorporatie de sociale cohesie in wijken, waarmee de woningcorporatie de sociale cohesie in wijken  
probeert te bevorderen. Ook studenten van Albeda worden hiervoor ingezet. Davidprobeert te bevorderen. Ook studenten van Albeda worden hiervoor ingezet. David  
& Salman waren tijdens hun teamstage de ‘ogen en oren’ van de wijk en het eerste& Salman waren tijdens hun teamstage de ‘ogen en oren’ van de wijk en het eerste  
aanspreekpunt voor hulpvragen en eventuele meldingen van overlast vanaanspreekpunt voor hulpvragen en eventuele meldingen van overlast van  
bewoners.bewoners.  
  

Lees meer over 'Woonstad wijkt uit'  

https://www.youtube.com/watch?v=aOOuElDjhRA&list=PLoTlEbEh-L58xukh5lJj6c0GqEIaSepQC&index=31
https://youtu.be/bMQZPtFf_R8
https://www.albeda.nl/nieuws/concert-in-de-achtertuin-woonstad-en-albeda-trakteren-op-muziek/
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Krachten gebundeld in basistraining VEKrachten gebundeld in basistraining VE
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Begin dit jaar vroeg onze samenwerkingspartner KomKids kinderopvang: Begin dit jaar vroeg onze samenwerkingspartner KomKids kinderopvang:   
“Kunnen we, tijdens deze periode van lockdown in de kinderopvang, onze krachten“Kunnen we, tijdens deze periode van lockdown in de kinderopvang, onze krachten  
bundelen om een mooie basistraining voorschoolse educatie (VE) voor onzebundelen om een mooie basistraining voorschoolse educatie (VE) voor onze  
medewerkers neer te zetten?” medewerkers neer te zetten?” Een uitdaging die wij natuurlijk meteen zijnEen uitdaging die wij natuurlijk meteen zijn  
aangegaan! Samen met Komkids kinderopvang hebben wij in sneltreinvaart dezeaangegaan! Samen met Komkids kinderopvang hebben wij in sneltreinvaart deze  
nieuwe basistraining VE ontwikkeld. En daar zijn we trots op. nieuwe basistraining VE ontwikkeld. En daar zijn we trots op.   
  
Albeda-certificaat conform wet IKK Albeda-certificaat conform wet IKK   
De basistraining VE is een nieuwe training van Albeda. In de training staat hetDe basistraining VE is een nieuwe training van Albeda. In de training staat het  
ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie centraal. Aan bod komenontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie centraal. Aan bod komen  
de kennis en vaardigheden zoals beschreven in artikel 4 van het Besluitde kennis en vaardigheden zoals beschreven in artikel 4 van het Besluit  
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie van de Wet Innovatie Kwaliteitbasisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie van de Wet Innovatie Kwaliteit  
Kinderopvang (IKK). Kinderopvang (IKK).   
  
Digitale leeromgeving Digitale leeromgeving   
Speciaal voor de training is een aantrekkelijke en overzichtelijke digitaleSpeciaal voor de training is een aantrekkelijke en overzichtelijke digitale  
leeromgeving voor de deelnemers gebouwd. Docenttrainers zijn benaderd en erleeromgeving voor de deelnemers gebouwd. Docenttrainers zijn benaderd en er  
zijn afspraken gemaakt met de GGD rondom certificering. Het resultaat mag er zijn!zijn afspraken gemaakt met de GGD rondom certificering. Het resultaat mag er zijn!  
Samen hebben we een goed op maat te maken training VE neergezet met eenSamen hebben we een goed op maat te maken training VE neergezet met een  
Albeda-certificaat, dat voldoet als basis-VE-training volgens de Wet IKK. Albeda-certificaat, dat voldoet als basis-VE-training volgens de Wet IKK.   
  
Eerste medewerkers KomKids op training Eerste medewerkers KomKids op training   
De eerste 25 medewerkers van KomKids kinderopvang die werkzaam zijn in hedoDe eerste 25 medewerkers van KomKids kinderopvang die werkzaam zijn in hedo  
(hele dagopvang) en bso (buitenschoolse opvang) volgen in een paar weken tijd,(hele dagopvang) en bso (buitenschoolse opvang) volgen in een paar weken tijd,  
deze nieuwe online training van 12 dagdelen. deze nieuwe online training van 12 dagdelen.   
  
BewijsmapBewijsmap  
Tijdens de training bouwen de deelnemers een ‘bewijsmap’ op met opdrachtenTijdens de training bouwen de deelnemers een ‘bewijsmap’ op met opdrachten  
vanuit hun dagelijkse praktijk. Inmiddels zijn de bijeenkomsten onder leiding vanvanuit hun dagelijkse praktijk. Inmiddels zijn de bijeenkomsten onder leiding van  
onze docenten Marjolijn Padmos (team Rosestraat) en Yoran Blom (team Buysonze docenten Marjolijn Padmos (team Rosestraat) en Yoran Blom (team Buys  
Ballotlaan) alweer voorbij en is de eerste lichting begonnen aan de afronding vanBallotlaan) alweer voorbij en is de eerste lichting begonnen aan de afronding van  
de training. de training.   
  

Meer informatie Meer informatie   
De training is naar gelang de covid-richtlijnen en de wensen van de werkgever aanDe training is naar gelang de covid-richtlijnen en de wensen van de werkgever aan  
te passen. Voor meer informatie over de training kunt u terecht bij Korine Gilijamse:te passen. Voor meer informatie over de training kunt u terecht bij Korine Gilijamse:  
k.gilijamse@albeda.nlk.gilijamse@albeda.nl. Daarnaast leest u meer over de . Daarnaast leest u meer over de basistraining VEbasistraining VE op onze op onze  
website. website.   
  

Een leven lang ontwikkelen via de Albeda AcademieEen leven lang ontwikkelen via de Albeda Academie  
Een leven lang ontwikkelen, want uitgeleerd ben je gelukkig nooit! Via deEen leven lang ontwikkelen, want uitgeleerd ben je gelukkig nooit! Via de  
Albeda Academie bieden wij daarom diverse trainingen aan om bij- of naAlbeda Academie bieden wij daarom diverse trainingen aan om bij- of na  
te scholen in het pedagogisch werk. Naast de nieuwe basistraining VE’,te scholen in het pedagogisch werk. Naast de nieuwe basistraining VE’,  
bieden wij bijvoorbeeld ook 'EHBO-BHV' aan. Bekijk het volledige aanbodbieden wij bijvoorbeeld ook 'EHBO-BHV' aan. Bekijk het volledige aanbod  
op op Albeda.nlAlbeda.nl..

De ervaringen van de eerste deelnemersDe ervaringen van de eerste deelnemers  
Wij vroegen de medewerkers van KomKids hoe de training tot nu toe wordtWij vroegen de medewerkers van KomKids hoe de training tot nu toe wordt  
ervaren. Hieronder leest u enkele reacties.ervaren. Hieronder leest u enkele reacties.

"In de training word je bewust dat je als pedagogisch medewerker een hele"In de training word je bewust dat je als pedagogisch medewerker een hele  
belangrijke rol hebt in de ontwikkeling van kinderen en dat het belangrijk is ombelangrijke rol hebt in de ontwikkeling van kinderen en dat het belangrijk is om  
ouders hier ook in mee te nemen. Wat mij ook opvalt is dat ik eigenlijk al veel weet,ouders hier ook in mee te nemen. Wat mij ook opvalt is dat ik eigenlijk al veel weet,  
maar dat je er niet altijd meer bewust mee bezig bent. Ook zijn er bepaalde dingenmaar dat je er niet altijd meer bewust mee bezig bent. Ook zijn er bepaalde dingen  
waarvan ik weet dat ik het nog meer kan toepassen in de praktijk, zoals prikkelendewaarvan ik weet dat ik het nog meer kan toepassen in de praktijk, zoals prikkelende  
vragen stellen aan kinderen, zodat zij verder moeten denken dan dat ze in eerstevragen stellen aan kinderen, zodat zij verder moeten denken dan dat ze in eerste  
instantie doen." instantie doen."   
Maeike  Maeike    
  
"Ik heb op een andere manier naar voorschoolse educatie leren kijken, voor mij was"Ik heb op een andere manier naar voorschoolse educatie leren kijken, voor mij was  
dit voornamelijk gericht op taalontwikkeling. Maar ik leer nu dat het ookdit voornamelijk gericht op taalontwikkeling. Maar ik leer nu dat het ook  
ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht werken is en dat je dit eigenlijk de heleontwikkelingsgericht en opbrengstgericht werken is en dat je dit eigenlijk de hele  
dag door doet." dag door doet."   
Sharona Sharona   
  
“Voor mij is de training weer even bewust worden. Vooral veel informatie die ik al“Voor mij is de training weer even bewust worden. Vooral veel informatie die ik al  
kende met af en toe wat nieuwe informatie. Maar het bewust maken van eenkende met af en toe wat nieuwe informatie. Maar het bewust maken van een  
activiteitenplan en de interactievaardigheden nog eens goed bekijken vanuit jezelfactiviteitenplan en de interactievaardigheden nog eens goed bekijken vanuit jezelf  
in situaties is natuurlijk wel een leermoment. En hoe praat ik eigenlijk met een kind?in situaties is natuurlijk wel een leermoment. En hoe praat ik eigenlijk met een kind?  
Welke vragen stel ik en sluit dit aan bij de situatie?” Welke vragen stel ik en sluit dit aan bij de situatie?”   
JennyJenny  
  
"Een 'eye opener' voor mij is dat er altijd veel verschillen zijn in waar kinderen zich"Een 'eye opener' voor mij is dat er altijd veel verschillen zijn in waar kinderen zich  
ontwikkelen zoals verschil in milieu, wijken en omgeving etc. En dat wij alsontwikkelen zoals verschil in milieu, wijken en omgeving etc. En dat wij als  
medeopvoeders aan voorschoolse educatie mogen deelnemen is natuurlijk heel fijnmedeopvoeders aan voorschoolse educatie mogen deelnemen is natuurlijk heel fijn  
voor het kind en de ouder(s), omdat het helpt om meer kansengelijkheid tevoor het kind en de ouder(s), omdat het helpt om meer kansengelijkheid te  
krijgen!". krijgen!".   
Meilan Meilan   
  

https://viewer.foleon.com/.k.gilijamse@albeda.nl
https://www.albeda.nl/sociaal-en-pedagogisch-werk/basistraining-%E2%80%98voor-en-vroegschoolse-educatie-vve%E2%80%99
https://www.albeda.nl/contract/overzicht-contractopleidingen?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A1491&f%5B1%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A2910#results
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De onderwijsassistent in opleiding: De onderwijsassistent in opleiding:   
aanwinst voor elke school!aanwinst voor elke school!

Onderwijsassistenten zijn enthousiast, flexibel, digitaal vaardig en een echte steun in de klas! Juist in ‘coronatijd’ en in tijden van (leraren)schaarste, kunnen zij veel voor u betekenen.Onderwijsassistenten zijn enthousiast, flexibel, digitaal vaardig en een echte steun in de klas! Juist in ‘coronatijd’ en in tijden van (leraren)schaarste, kunnen zij veel voor u betekenen.  
  
Compleet pakketCompleet pakket  
Onze onderwijsassistenten bieden een ‘compleet pakket’ van didactische en pedagogische kwaliteiten, zijn in staat om samen te werken in een schoolteam, les te geven aan groepjesOnze onderwijsassistenten bieden een ‘compleet pakket’ van didactische en pedagogische kwaliteiten, zijn in staat om samen te werken in een schoolteam, les te geven aan groepjes  
leerlingen uit een klas, maar kunnen ook klasoverstijgend worden ingezet. En nog veel belangrijker, ze staan te popelen om bij u als stagiair(e) aan de slag te gaan in het po, sbo, vo of mbo!leerlingen uit een klas, maar kunnen ook klasoverstijgend worden ingezet. En nog veel belangrijker, ze staan te popelen om bij u als stagiair(e) aan de slag te gaan in het po, sbo, vo of mbo!

  

Win-winsituatie Win-winsituatie   
U kunt onze studenten de kans geven hun meerwaarde te tonen en zij doen een unieke ervaring op. Een mooie wisselwerking tussen de school en de student! Zo helpen en versterken weU kunt onze studenten de kans geven hun meerwaarde te tonen en zij doen een unieke ervaring op. Een mooie wisselwerking tussen de school en de student! Zo helpen en versterken we  
elkaar.elkaar.

  

Wat  een onderwijsassistent concreet voor u kan doen?Wat  een onderwijsassistent concreet voor u kan doen?  
Dat leest u in ditDat leest u in dit  factsheet over de opleiding Onderwijsassistentfactsheet over de opleiding Onderwijsassistent  (pdf-bestand)(pdf-bestand)

  

Meer informatie en contactMeer informatie en contact  
Wilt u de hulp van onze studenten inzetten of liever eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met één van onze bpv-coördinatoren:Wilt u de hulp van onze studenten inzetten of liever eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met één van onze bpv-coördinatoren:

Natalie van Amen: Natalie van Amen: n.vanamen@albeda.nn.vanamen@albeda.nll, 06 -146 67 062 (locatie Rosestraat, Rotterdam), 06 -146 67 062 (locatie Rosestraat, Rotterdam)
Hilly Simon:Hilly Simon:  h.simon@albeda.nlh.simon@albeda.nl, 06 - 469 44 477 (locatie Alexanderlaan, Rotterdam), 06 - 469 44 477 (locatie Alexanderlaan, Rotterdam)
Bernadette Bax: Bernadette Bax: b.bax@albeda.nlb.bax@albeda.nl, 06 - 398 46 880 (locatie Buys Ballotlaan, Vlaardingen), 06 - 398 46 880 (locatie Buys Ballotlaan, Vlaardingen)  

https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/3693/factsheet_onderwijsassistent_-_oktober_2020.37a5cd74640e.pdf
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Bpv in the pictureBpv in the picture

""Sandra Kramer is de stagecoördinator van Daltonschool De Globetrotter op Katendrecht (Rotterdam). Zij is iemand die werkt vanuit haar hart en altijd op basis van vertrouwen. De studentenSandra Kramer is de stagecoördinator van Daltonschool De Globetrotter op Katendrecht (Rotterdam). Zij is iemand die werkt vanuit haar hart en altijd op basis van vertrouwen. De studenten  
worden door haar uitgedaagd om initiatieven te nemen en ervaringen op te doen. Zij wil dat iedere student groeit en doet daar alles aan en voor. Het contact tussen Sandra en de bpv-worden door haar uitgedaagd om initiatieven te nemen en ervaringen op te doen. Zij wil dat iedere student groeit en doet daar alles aan en voor. Het contact tussen Sandra en de bpv-
coördinator is goed en de lijntjes zijn heel kort, waardoor ik als bpv-coördinator weet dat we het samen doen en dat is hoe het hoort te zijn!coördinator is goed en de lijntjes zijn heel kort, waardoor ik als bpv-coördinator weet dat we het samen doen en dat is hoe het hoort te zijn!". ".   
Natalie van Amen, bpv-coördinator locatie Rosestraat (Rotterdam)Natalie van Amen, bpv-coördinator locatie Rosestraat (Rotterdam)  
  

5 vragen aan5 vragen aan

Sandra van Sandra van   
de Globetrotterde Globetrotter  

Vertel eens in 3 zinnen wie jullie zijn en wat jullieVertel eens in 3 zinnen wie jullie zijn en wat jullie  
doen!doen!  
Wij zijn de leukste Dalton basisschool op een vanWij zijn de leukste Dalton basisschool op een van  
de mooiste plekjes van Rotterdam. Wij werkende mooiste plekjes van Rotterdam. Wij werken  
thematisch. In de onderbouw is dit spelend, in dethematisch. In de onderbouw is dit spelend, in de  
middenbouw is het ontdekkend en in demiddenbouw is het ontdekkend en in de  
bovenbouw onderzoeken de kinderen wat ze zelfbovenbouw onderzoeken de kinderen wat ze zelf  
willen leren bij een bepaald thema. De kinderenwillen leren bij een bepaald thema. De kinderen  
zijn eigenaar van het thema en bepalen wat wezijn eigenaar van het thema en bepalen wat we  
gaan spelen, ontdekken en onderzoeken.gaan spelen, ontdekken en onderzoeken.  

  

Welke type stage bieden jullie aan en wat doenWelke type stage bieden jullie aan en wat doen  
studenten tijdens zo’n stage? studenten tijdens zo’n stage?   
Wij bieden een stage aan waarbij de stagiaireWij bieden een stage aan waarbij de stagiaire  
eigenaar is van zijn of haar eigen leerproces. Jeeigenaar is van zijn of haar eigen leerproces. Je  
mag en kan bij ons dus alles leren wat jou tot eenmag en kan bij ons dus alles leren wat jou tot een  
complete onderwijsassistent maakt.complete onderwijsassistent maakt.    

Wat willen jullie de stagiaires altijdWat willen jullie de stagiaires altijd  
meegeven? meegeven?   
Dat samen altijd beter is dan alleen. Dat samen altijd beter is dan alleen.   
    
Wat leren jullie zelf van de stagiaires? Wat leren jullie zelf van de stagiaires?   
Wij zijn op zoek naar de talenten van deWij zijn op zoek naar de talenten van de  
leerlingen en dan is het iedere keer weerleerlingen en dan is het iedere keer weer  
een cadeautje als een stagiaire haar eigeneen cadeautje als een stagiaire haar eigen  
talent inzet. Bijvoorbeeld; een dansles,talent inzet. Bijvoorbeeld; een dansles,  
creatieve activiteit, yoga etc. creatieve activiteit, yoga etc.   
    
Wat is de grappigste, leukste, vreemdsteWat is de grappigste, leukste, vreemdste  
vraag die je ooit gekregen hebt van eenvraag die je ooit gekregen hebt van een  
stagiaire? stagiaire?   
Moet ik mezelf ook omkleden voor deMoet ik mezelf ook omkleden voor de  
gymles?gymles?
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Alternatieve stage draagt bij aan Alternatieve stage draagt bij aan   
digitale inclusie ouderendigitale inclusie ouderen

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de coronacrisis zijn weerslag heeft op iedereen. Ook op onze studenten! Lessen werden (en worden) vooral online gegeven, stages stonden tijdelijkHet afgelopen jaar hebben we gezien dat de coronacrisis zijn weerslag heeft op iedereen. Ook op onze studenten! Lessen werden (en worden) vooral online gegeven, stages stonden tijdelijk  
stil of vielen soms helemaal weg, net als bijbaantjes. Zonder praktijkervaring kunnen onze studenten het beroep waarvoor ze gekozen hebben niet goed leren en de opleiding niet succesvolstil of vielen soms helemaal weg, net als bijbaantjes. Zonder praktijkervaring kunnen onze studenten het beroep waarvoor ze gekozen hebben niet goed leren en de opleiding niet succesvol  
afronden. Gelukkig heeft de coronacrisis ook positieve gevolgen! Onderwijs, werkveld en gemeenten sloegen de handen ineen, waardoor er allerlei alternatieve werkervaringsplekken zijnafronden. Gelukkig heeft de coronacrisis ook positieve gevolgen! Onderwijs, werkveld en gemeenten sloegen de handen ineen, waardoor er allerlei alternatieve werkervaringsplekken zijn  
ontstaan. ontstaan.   
  
Eén daarvan: mbo-studenten bij ouderen op huisbezoek sturen voor een lesje videobellen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Want door corona is het voor ouderen belangrijk om onlineEén daarvan: mbo-studenten bij ouderen op huisbezoek sturen voor een lesje videobellen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Want door corona is het voor ouderen belangrijk om online  
verbonden zijn. Studenten van de opleiding Sociaal werker dragen hieraan ook hun steentje bij. Hoe? Dat leest u in dit verbonden zijn. Studenten van de opleiding Sociaal werker dragen hieraan ook hun steentje bij. Hoe? Dat leest u in dit artikel op Rijnmond.nlartikel op Rijnmond.nl!!  
  

https://viewer.foleon.com/.%20https://www.rijnmond.nl/nieuws/201764/Alternatieve-stage-voor-MBO-studenten-ouderen-wegwijs-maken-met-videobellen
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Bpv-weetjes en meer...Bpv-weetjes en meer...

Wist u dat ...Wist u dat ...

veel studenten zelfstandig de noodopvang hebben gedraaid?veel studenten zelfstandig de noodopvang hebben gedraaid?  
sommige studenten bloemen thuisgestuurd kregen om hen te bedanken?sommige studenten bloemen thuisgestuurd kregen om hen te bedanken?
een eerstejaars student Onderwijsassistent zelfstandig een hele middag in een een eerstejaars student Onderwijsassistent zelfstandig een hele middag in een   
klas lessen heeft gedraaid?klas lessen heeft gedraaid?
studenten via hun stageplekken veel kaartjes hebben ontvangen als bedankje?studenten via hun stageplekken veel kaartjes hebben ontvangen als bedankje?
ondanks corona heel veel studenten toch naar hun stage mochten?ondanks corona heel veel studenten toch naar hun stage mochten?
praktijkbegeleiders enthousiast gereageerd hebben op de trainingen die wij aanbieden?praktijkbegeleiders enthousiast gereageerd hebben op de trainingen die wij aanbieden?
onze Albedacollega's de online basistraining VE geven aan medewerkers van KomKids kinderopvang?onze Albedacollega's de online basistraining VE geven aan medewerkers van KomKids kinderopvang?  
  

Stagebegeleiders op examentrainingStagebegeleiders op examentraining

Al onze examinatoren, ook die in de beroepspraktijkvorming (bpv) moeten geschoold moet zijn. Al onze examinatoren, ook die in de beroepspraktijkvorming (bpv) moeten geschoold moet zijn.   
Al onze partners uit het werkveld hebben daarom een brief en Al onze partners uit het werkveld hebben daarom een brief en de flyer 'Examineren in de bpvde flyer 'Examineren in de bpv  (pdf-bestand) ontvangen. Dit(pdf-bestand) ontvangen. Dit  
schooljaar zijn we begonnen met de examentraining. Enkele reacties en ervaringen tot nu toe:schooljaar zijn we begonnen met de examentraining. Enkele reacties en ervaringen tot nu toe:

We hebben met behulp van een casus geoefend met het afnemen van een examen, We hebben met behulp van een casus geoefend met het afnemen van een examen,   
wat een goede manier van oefenen is.wat een goede manier van oefenen is.
Genoeg gelegenheid om vragen te stellen. Ik ben meer zelfverzekerd om examen te beoordelen.Genoeg gelegenheid om vragen te stellen. Ik ben meer zelfverzekerd om examen te beoordelen.
Het was een fijne training, echt wel een eye opener.Het was een fijne training, echt wel een eye opener.  
De training vooraf was fijn, zodat je er weer een beetje inkomt. Vond het wel veel leeswerk.De training vooraf was fijn, zodat je er weer een beetje inkomt. Vond het wel veel leeswerk.  
Duidelijke uitleg, er werd ook interactie opgezocht met ons als bedrijf.Duidelijke uitleg, er werd ook interactie opgezocht met ons als bedrijf.  
Het meest bijgebleven is de casus en het bespreken van de puntentelling met de collega's.Het meest bijgebleven is de casus en het bespreken van de puntentelling met de collega's.
Het meest bijgebleven is hoe je objectief observeert en hoe je een 'slecht nieuws gesprek' aangaat.Het meest bijgebleven is hoe je objectief observeert en hoe je een 'slecht nieuws gesprek' aangaat.

https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/3693/folder_trainingsaanbod_examinatoren_bpv_albeda_sociaal__pedagogi.68d1cc4bc610.pdf
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Online symposium Spoor 22Online symposium Spoor 22

Save the date: dinsdag 18 mei 2021Save the date: dinsdag 18 mei 2021  
Het symposium van Spoor 22 vindt dit jaar in Rotterdam plaats op dinsdag 18 mei jl.Het symposium van Spoor 22 vindt dit jaar in Rotterdam plaats op dinsdag 18 mei jl.  
Op deze dag staat Rotterdam in de startblokken voor het Eurovisie Songfestival metOp deze dag staat Rotterdam in de startblokken voor het Eurovisie Songfestival met  
als thema 'Open Up'. Wij sluiten met ons symposium aan bij dit thema: 'Open up toals thema 'Open Up'. Wij sluiten met ons symposium aan bij dit thema: 'Open up to  
MBO-Social Work'. Tijdens het symposium blikken we terug op het afgelopenMBO-Social Work'. Tijdens het symposium blikken we terug op het afgelopen  
projectjaar, gaan we in gesprek over de meerwaarde van de mbo sociaal werker enprojectjaar, gaan we in gesprek over de meerwaarde van de mbo sociaal werker en  
blikken wij vooruit op komend projectjaar van Spoor 22. Reserveer 18 mei 13.30 totblikken wij vooruit op komend projectjaar van Spoor 22. Reserveer 18 mei 13.30 tot  
16.00 uur alvast in uw agenda. Gezien de ontwikkelingen vindt het symposium16.00 uur alvast in uw agenda. Gezien de ontwikkelingen vindt het symposium  
online plaats vanuit de Arminiuskerk in Rotterdam. Het inhoudelijke programmaonline plaats vanuit de Arminiuskerk in Rotterdam. Het inhoudelijke programma  
volgt zsm via volgt zsm via https://spoor-22.nl/symposium/https://spoor-22.nl/symposium/..

Studenten in gesprek met ouderen tijdens Nationale PannenkoekdagStudenten in gesprek met ouderen tijdens Nationale Pannenkoekdag  
Op 19 maart, de Nationale Pannenkoekdag, deelden stagiaires van Connect (internOp 19 maart, de Nationale Pannenkoekdag, deelden stagiaires van Connect (intern  
leerbedrijf opleiding Sociaal werker) pannenkoeken uit en maakten een praatje met deleerbedrijf opleiding Sociaal werker) pannenkoeken uit en maakten een praatje met de  
oudere bewoners in de wijk Hilligersberg-Schiebroek (Rotterdam). Het doel was omoudere bewoners in de wijk Hilligersberg-Schiebroek (Rotterdam). Het doel was om  
jong en oud met elkaar te verbinden. De bewoners hadden vooraf een vragenlijstjong en oud met elkaar te verbinden. De bewoners hadden vooraf een vragenlijst  
gekregen. De antwoorden in de vragenlijst (bijvoorbeeld wat vindt u van degekregen. De antwoorden in de vragenlijst (bijvoorbeeld wat vindt u van de  
coronamaatregelen) gebruikten de studenten als basis om een gesprek te starten.coronamaatregelen) gebruikten de studenten als basis om een gesprek te starten.  
Daarmee gingen ze langs de huizen, maakten een praatje en vroegen de ouderen hoeDaarmee gingen ze langs de huizen, maakten een praatje en vroegen de ouderen hoe  
het met hen gaat. Sommige bewoners uit de buurt zien nu bijna niemand meer enhet met hen gaat. Sommige bewoners uit de buurt zien nu bijna niemand meer en  
vonden het heel leuk om met onze studenten in gesprek te gaan!  vonden het heel leuk om met onze studenten in gesprek te gaan!    
De pannenkoekactie was een groot succes en is een intiatief van DOCK, Stichting Opzoomer Mee,De pannenkoekactie was een groot succes en is een intiatief van DOCK, Stichting Opzoomer Mee,  
‘Erbij Rotterdam’ en de ‘Nationale pannenkoekdag’.‘Erbij Rotterdam’ en de ‘Nationale pannenkoekdag’.

https://spoor-22.nl/symposium/
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Onderwijs & bpv in coronatijdOnderwijs & bpv in coronatijd

Vanwege de coronacrisis hebben wij ons onderwijs moeten aanpassen. Wij hebben een 'blended' vorm van onderwijs ontworpen, die relatiefVanwege de coronacrisis hebben wij ons onderwijs moeten aanpassen. Wij hebben een 'blended' vorm van onderwijs ontworpen, die relatief  
makkelijk aan te passen is aan de maatregelen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons oplegt. Waar we normaalmakkelijk aan te passen is aan de maatregelen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons oplegt. Waar we normaal  
gesproken de gehele week op school lessen verzorgen, bieden we nu een gedeelte digitaal aan gesproken de gehele week op school lessen verzorgen, bieden we nu een gedeelte digitaal aan (blended onderwijs).(blended onderwijs). Examens gaan door Examens gaan door  
volgens de bestaande planningen. De afname van de examens kan zowel fysiek als online zijn. Ook de beroepspraktijkvorming (bpv) wordt waarvolgens de bestaande planningen. De afname van de examens kan zowel fysiek als online zijn. Ook de beroepspraktijkvorming (bpv) wordt waar  
mogelijk voortgezet. Wij hebben daarvoor ook allerlei alternatieven bedacht zoals u hieronder ziet.mogelijk voortgezet. Wij hebben daarvoor ook allerlei alternatieven bedacht zoals u hieronder ziet.  

  
Enkele creatieve oplossingen om de bpv voort te zetten:Enkele creatieve oplossingen om de bpv voort te zetten:

Mogelijkheden stages Onderwijsassistenten (OA)Mogelijkheden stages Onderwijsassistenten (OA)  
Onze studenten kunnen ondersteunen bij het opstarten en geven van online onderwijs. Daarnaast kunnen zij meehelpen in de begeleidingOnze studenten kunnen ondersteunen bij het opstarten en geven van online onderwijs. Daarnaast kunnen zij meehelpen in de begeleiding  
van kwetsbare leerlingen. Dit kan fysiek, maar ook online. Ook kunnen ze mee helpen bij het ontwikkelen van online lesmateriaal.van kwetsbare leerlingen. Dit kan fysiek, maar ook online. Ook kunnen ze mee helpen bij het ontwikkelen van online lesmateriaal.  
  
Mogelijkheden stages Pedagogische Medewerkers (PMK en GPM)Mogelijkheden stages Pedagogische Medewerkers (PMK en GPM)  
Onze studenten kunnen ondersteunen bij de opvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale beroepen.Onze studenten kunnen ondersteunen bij de opvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale beroepen.  
  
Mogelijkheden stages Sociaal Werkers (SW)Mogelijkheden stages Sociaal Werkers (SW)  
Onze studenten kunnen ondersteunen bij het begeleiden of opvangen van kwetsbare doelgroepen. Dit kunnen zij uiteraard ook online.Onze studenten kunnen ondersteunen bij het begeleiden of opvangen van kwetsbare doelgroepen. Dit kunnen zij uiteraard ook online.  
  
Mogelijkheden voor extra begeleiding vanuit de opleidingMogelijkheden voor extra begeleiding vanuit de opleiding  
Uiteraard snappen wij dat de begeleiding van onze studenten extra tijd en aandacht vraagt binnen uw organisatie. Wij denken hierin graagUiteraard snappen wij dat de begeleiding van onze studenten extra tijd en aandacht vraagt binnen uw organisatie. Wij denken hierin graag  
met u mee en bieden ondersteuning vanuit school. Hiermee behoudt u de inzet van de stagiaire en dragen wij bij aan de begeleidingmet u mee en bieden ondersteuning vanuit school. Hiermee behoudt u de inzet van de stagiaire en dragen wij bij aan de begeleiding  
hiervan.hiervan.  
  
Heeft u hierover nog vragen en/of opmerkingen, dan staan Heeft u hierover nog vragen en/of opmerkingen, dan staan onze bpv-coördinatorenonze bpv-coördinatoren (pdf-bestand) u graag te woord! (pdf-bestand) u graag te woord!  
  

https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/3693/bpv_cordinatoren_albeda_csp_2020-2021f.dc0d6141e72b.pdf
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ColofonColofon
Dit e-zine is een uitgave van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk. Dit e-zine is een uitgave van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk.   
  
CopyrightCopyright  
Niets in deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonderNiets in deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder  
voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie kan nietvoorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie kan niet  
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (vormgevings)fouten.aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (vormgevings)fouten.  
  
Meer informatie over Meer informatie over Albeda College Sociaal & Pedagogisch WerkAlbeda College Sociaal & Pedagogisch Werk..  
    
Vragen, ideeën of klachten over het e-zine? Vragen, ideeën of klachten over het e-zine?   
Mail naar: Mail naar: a.bachoe@albeda.nla.bachoe@albeda.nl    
  
RedactieRedactie  
Aartie Bachoe (onderwijsleider)Aartie Bachoe (onderwijsleider)  
Jared Hiwat (Jared Hiwat (onderwijsleider) onderwijsleider)   
Hilda Kizilirmak (beleidsmedewerker)Hilda Kizilirmak (beleidsmedewerker)  
Jody Hoogenberg (communicatieadviseur)Jody Hoogenberg (communicatieadviseur)  
Linda Goeman (communicatiemedewerker)Linda Goeman (communicatiemedewerker)

VormgevingVormgeving  
Zo ReclameZo Reclame  
  
Fotografie & filmFotografie & film  
HaafvisualHaafvisual  
Rhalda Jansen Fotografie/Digitale video Rhalda Jansen Fotografie/Digitale video   
Jan van der Meijde FotografieJan van der Meijde Fotografie  
Shutterstock (Stockfoto’s)Shutterstock (Stockfoto’s)

https://www.albeda.nl/online-open-dagen/csp

