Protocol inzet invalkrachten en stagiairs

Invalkracht SPW
Inzetbaarheid
Vaste invalkracht.

Incidentele invalkracht

Een vaste invalkracht heeft de zelfde
inzetbaarheid als een pedagogisch werker.
Hij / Zij mag alleen ( met stagiairs) ingezet
worden tijdens de pauzes en neemt deel aan
het groepsproces en de daarbij behorende
dagelijkse overlegstructuur.
Hij/zij zal echter geen deel nemen aan de
externe taken en zich vooral richten op de
dagelijkse taken zoals de verzorging van de
kinderen en het schoonhouden van de
werkomgeving.

Een incidentele invalkracht wordt altijd
ingezet onder begeleiding van een Pw-er.
Hij/zij mag niet alleen (ook niet met stagiair)
op de groep.
Bedenk hierbij dat hij/zij nog niet bekend is
met de kinderen, ouders, stagiair etc.
Hij/zij zal geen deelnemen aan het
groepsproces of dagelijkse overlegstructuur,
maar werken naar opdracht van de pw-ers.
Hij/ zij mag onder toezicht alle handelingen
verrichten binnen het kinderdagverblijf.

Invalkracht zonder diploma.
Inzetbaarheid
Een invalkracht zonder diploma is een extra paar handen en ogen. Hij/zij mag geen
zelfstandige handelingen verrichten zonder begeleiding. De werkzaamheden van een
invalkracht zonder diploma zullen zich voornamelijk uitstrekken tot samen toezicht houden,
opruimen en schoonhouden.
Een invalkracht zonder diploma zal ingezet worden indien er geen andere gediplomeerde
krachten beschikbaar zijn en zal dan als extra op de groep staan.

Stagiairs
inzetbaarheid
Een stagiair mag nooit alleen op de groep achterblijven. Hij/zij mag geen
verantwoordelijkheid dragen.
Stagiairs hebben een vast stageprotocol waarin zij werkafspraken hebben gemaakt.
Eventueel vragen van het verrichten van nieuwe werkzaamheden dient in overleg te gaan
met de werkbegeleider.
Stagiairs mogen niet alleen op de groep met een incidentele- of invalkracht zonder diploma,

Bedenk je met alles dat jij de verantwoordelijkheid draagt over de groep. Vind je het geen
prettig idee dat een stagiair/invalkracht bepaalde handelingen verricht terwijl dit volgens
protocol wel zou mogen, dan kun je alsnog de beslissing maken dit niet toe te staan.

