Curriculum Vitae

Personalia.
Familienaam
Voornaam

Goedraad
Barbara

Werkervaring ZZP-heden
5-2020

: Detacheringsbureau Flexleidster / eigen werving div organisaties.
Functie : ZZP-er Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.
: Thuis bij Barbamama
Functie: ZZP-er zelfstandig gastouderondernemer
: LOI
Functie : ZZP-er correctie-docent ‘’Werken als Gastouder’’.
: Gastouderbureau Twinkle
Functie: bemiddelingsmedewerker
Begeleiding van de gastouder op pedagogisch gebied.
Begeleiding op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Voeren van intake en koppelingsgesprekken met gastouders en ouders.
Bezoeken van het opvangadres tbv inspecties.
Verslaglegging.

9-2020
10-2020
Sinds 2018

Werkervaring ZZP-historisch

9- 2011 -

9-2019

: LOI, Leidse Onderwijs Instellingen.
Functie: praktijkbegeleider voor de opleidingen MBO Pedagogisch Medewerker en
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Generieke taken praktijkbegeleider:
Een bezoek brengen aan het leerbedrijf waar de student de BPV-opdracht vervult;
Beoordelen of het leerbedrijf en de praktijkopleider geschikt en deskundig zijn om een
student te begeleiden;
Het maken van afspraken met de student en de praktijkopleider over het tijdspad van de
BPV;
Verslaglegging van het bedrijfsbezoek en de gemaakte afspraken;
Het beantwoorden van vragen van de student;
Beoordelen van het leerproces van de student;
Beoordelen en coachen oefenopdrachten;
Het uitvoeren van tussentijdse evaluaties;
Rapporteren aan de LOI over de beoordelingen en tussentijdse evaluaties;
Het uitvoeren van een eindevaluatie met de student en de praktijkopleider.
Functie: huiswerkdocent voor de opleidingen MBO Pedagogisch Medewerker en
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.
Digitale correctiewerkzaamheden huiswerkopdrachten, coachen van studenten, uitleg
geven over huiswerkopdrachten en het beoordelen van huiswerkopdrachten.
Functie: praktijkexaminator voor de opleidingen pedagogisch medewerker en
gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
Generieke taken praktijkexaminator:
Beoordelen BPV-examenopdrachten kerntaken en profieldelen;
Afsluitend praktijkexamen afnemen en beoordelen bij het leerbedrijf van de student;
De door de student ingediende portfolio-opdrachten en het praktijkboek met
praktijktoetsen bestuderen;
Eindbeoordeling opmaken van het praktijkexamen aan de hand van een
beoordelingsformulier.
Functie: beoordelaar vrijstellingsverzoeken onderwijsassistent.
Binnen het vrijstellingstraject voor de mbo-opleiding onderwijsassistent, het beoordelen
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en motiveren van de bewijsstukken t.b.v. het al dan niet verkrijgen van een of meerdere
vrijstellingen.
Gastouderbureau Barbamama
Functie: houder Gastouderbureau Barbamama.
Bemiddeling en begeleiding bieden aan 35 gastouders en 100+ vraagoudergezinnen,
inspecties van gastoudervoorzieningen, debiteuren en crediteurenbeheer, rapportage
en administratie conform de eisen van de Wet Kinderopvang en aansturen van 2
freelancebemiddelingsmedewerkers.
Gastouderbureau Okido
Functie: bemiddelingsmedewerker.
Het voeren van intake, koppelings en evaluatiegesprekken met vraag en gastouders.
GMT scholing BV
Functie: examinator voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn
niveau 2 / gastouderscholing.
Het op locatie afnemen en beoordelen van theorie en praktijkexamens en verzorgen van
rapportages. Het lesgeven en verzorgen van trainingen aan diverse groepen
(kandidaat)gastouders ten behoeve van het diplomatraject gastouderscholing Helpende
Zorg en Welzijn MBO niveau 2.
SINL-scholingsinstituut Nederland
Functie: stagebemiddelaar voor de opleidingen Pedagogisch Werker 3 en 4
Het wekelijks op locatie verzorgen van stagebemiddelingslessen en stagebemiddeling
aan doelgroep kandidaten.
Contacten onderhouden kinderopvangorganisaties en rapportages opmaken.
ROC Landstede
Functie: trainer/examinator gastouderscholing
Het op locatie, afnemen en beoordelen van theorie en praktijkexamens en rapporteren.
Het verzorgen van trainingen aan diverse groepen (kandidaat)gastouders ten behoeve
van het diplomatraject gastouderscholing Helpende (zorg) en Welzijn MBO-niveau 2.
Administratieve werkzaamheden.
Metafoor - IVIO-didactiek
Functie: EVC-beoordelaar/ assessor voor de opleiding Pedagogisch Werker 3
Het digitaal beoordelen van het portfolio, het op locatie afnemen van het criterium
gericht interview, het herkennen en erkennen van eerder verworven competenties en
het schrijven van een eindrapportage ten behoeve van Pedagogisch Werker
Kinderopvang 3.
ROC Midden Nederland
Functie: examinator gastouderscholing
Het, op locatie, afnemen en beoordelen van praktijkexamens bij (kandidaat)gastouders
ten behoeve van het diplomatraject Helpende Welzijn MBO niveau 2. Rapportages
aanleveren.
Initiatiefneemster Bravo Gastouders, Branchevereniging voor Gastouders
Functie: voorzitter en eerder algemeen bestuurslid.
Barbamama Gastouderopvang.
Functie: ZZP-er zelfstandig gastouderondernemer
Calibris erkend leerbedrijf.

Werkervaring loondienst historisch
06-2020 - 11-2020
11-2019 - 01-2020

: KDV de Zonnestraaltjes
Functie: Pedagogisch Coach - Beleidsmedewerker
: KDV TwinkleFunctie: Pedagogisch medewerker tbv de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch
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Overig:

Medewerker.
: Het Tuinhuis
Functie: Pedagogisch medewerker tbv de opleiding VVE peuterspeelzaal (6 uur p/w).
: Zorgwerk
Functie: Pedagogisch medewerker tbv opleiding VVE pedagogisch medewerker div VVE
locaties.
: Stichting Kinderopvang Maassluis
Functie: praktijkopleider.
Opstellen visiedocumenten stagebeleid, herschrijven stagebeleid, ontwikkelen van
procedures, marktontwikkelingen introduceren, stagebegeleiding en het coachen van
stagiaires en werkbegeleiders, netwerkcontacten leggen, deelname aan het
onderwijsconvenant, administratieve /rapporterende werkzaamheden.
Invallen groepswerkzaamheden ( pedagogisch medewerker).
: Gastouderbureau Fullinck - Fullinckgroep BV
Functie: beleid- of stafmedewerker C.
Analyseren werkzaamheden gastouderbureau. Plan van aanpak opgemaakt voor
implementatie van nieuwe eisen gastouderopvang 2010 en de werkwijze van het
gastouderbureau. Aanpassen/ herschrijven pedagogisch beleidsplan en ondersteuning
bieden implementeren HKZ ISO 9001certificering.
: Kinderopvang Humanitas.
Functie: groepsleidster (0 -4 jarigen) en stagebegeleidster.
: Triodus Kinderopvang.
Functie: groepsleidster (0- 4 jarigen) peuterspeelzaal, BSO, TSO en stagebegeleidster.
: Kinderopvang 2Samen.
Functie: groepsleidster (0 - 4 jarigen), BSO en stagebegeleidster.
: Kinderopvang Dak.
Functie: groepsleidster (0-4 jarigen) en BSO. (4-12 jarigen).
5 jaar ervaring PortaBase gebruiker zowel als houder en eindgebruiker
Basiskennis Rosa/muldata software kinderopvang als houder.

Opleidingen/ Cursussen/ bijscholingen
11-20
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-
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:
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:
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:

2019
2019

:
:

2019

:
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:

2018
2017

:
:

Webinar Expertisecentrum Kinderopvang- Onderlinge interacties van kinderen.
Webinar Expertisecentrum Kinderopvang -Ruimte geven aan autonomie van het kind.
Webinar Expertisecentrum Kinderopvang -Talentontwikkeling.
Certificaat Branche erkende scholing 0- jarigen – Baby`s In Zicht Kiki training & Coaching
Diploma MBO 4 - opleiding kopgroep Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4
Certificaat EHBO bij kinderen - Oranje Kruis
Bewijs van Deelname - Augeo –MBO pedagogisch werk leren signaleren
kindermishandeling.
Certificaat Branche erkende scholing Voorschoolse Educatie In-Zicht VVE Training Kiki training & coaching
Certificaat cursus GGD-hygiëne en infectiepreventie in de kinder en gastouderopvang.
Certificaat Branche erkende HBO scholing Pedagogisch Coach in de kinderopvang Kwalificatie-eis CAO Kinderopvang/FCB functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach Groeien in de kinderopvang: module pedagogiek 0-13 jaar en module coaching.
LOI – Bijscholing omgaan met studenten met autisme.
LOI – Webinar mantelzorg –hoe zorg je voor een goed samenspel?
SBB - Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven –Scholing voor praktijkopleiders:
Certificaat Module matching en voorbereiding.
Certificaat Module begeleiden.
Certificaat Module ontwikkelingsgericht beoordelen.
Inschrijving Personenregister kinderopvang met VOG.
Certificaat HBO TINK opleiding voor interne trainer - Trainer Taal en
Interactievaardigheden in de kinderopvang- Sardes.
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:
:
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-

2002
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Certificaat Taalassessment 3F + verklaring dat de inhoud is afgestemd op het werk in de
kinderopvang en de taalvaardigheden die benodigd zijn voor het werk als pedagogisch
medewerker/peuterspeelzaalleidster in de kinderopvang voor de onderdelen:
spreken, gesprekken voeren, luisteren, lezen, schrijven en taalverzorging- iTTa.
LOI webcollege ‘E-coaching’
LOI webcollege Opfriscursus voor praktijkexaminatoren MBO.
Nikta EHBO acute zorg voor kinderen 2016-2017
LOI workshop voor praktijkexaminatoren.
Nikta EHBO acute zorg voor kinderen 2015-2016
Certificaat - LOI cursus didactiek, studenten begeleiden en de leeromgeving.
Certificaat - LOI cursus kennis en vaardigheden objectief beoordelen
praktijkexaminatoren.
Nikta EHBO certificaat acute zorg voor kinderen 2014-2015
Nikta EHBO certificaat acute zorg voor kinderen 2013-2014
Prove2Move training beoordelaars Proeve van Bekwaamheid- Landstede Scholing.
Barbamama Ingeschreven CRKBO centraal register kort beroepsonderwijs.
Diploma ICE opleiding/training EVC-assessoren Gastouders-Bureau STERK.
Bedrijfshulpverlening BHV
Diploma MBO Sociaal Pedagogisch Werker - Niveau 3 uitstroom Kinderopvang.
Diploma MBO kappersopleiding.
Diploma MAVO D niveau.
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