Zelfbewust en vaardig
Basisuitrusting voor professionele groei

Zelfbewust en Vaardig is één basisuitrusting voor professionele groei; het instru-

Tijdsinvestering training

ment dat pedagogische medewerkers helpt om ontwikkelingsgericht te werken

De basistraining bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2.5 uur, verdeeld over een half

met kinderen. Het geeft richting aan het pedagogisch handelen en is een prak-

jaar en vraagt om circa 40 uur investering van een deelnemer:

tische werkwijze voor het werken met 0-12 jarigen. Het stelt beroepskrachten in

•

6 maandelijkse bijeenkomsten;

staat écht naar kinderen te kijken, te begrijpen wat ze zien en dit te vertalen naar

•

4 praktijkopdrachten (deels in werktijd);

een aanbod dat recht doet aan ontwikkelingsvragen van kinderen.

•

zelfstudie, o.a. leesopdracht;

•

afsluiten gezamenlijke opdracht.

Dit instrument wordt tevens ingezet binnen de (startende) samenwerking in een

Tijdens het traject worden de deelnemers persoonlijk begeleid.

Integraal Kindcentrum (IKC); één gezamenlijke methodiek en ontwikkeling voor de
professionals vanuit de samenwerkende organisaties.

Ook bestaat de mogelijkheid deze training op maat in te richten en vorm te geven,
variërend van workshop tot organisatie-brede ontwikkeling in bijv. de samenwerk-

Het instrument

ing naar een Integraal Kindcentrum.

De zorgvuldig samengestelde basisuitrusting, waarmee deelnemers zelfbewust op

Voor maatwerkvragen: neem contact met ons op.

pad gaan en leren navigeren bestaat uit:
Kosten
•

•

De kaart,

Per deelnemer zijn de kosten voor deze training € 575,00. Elke deelnemer krijgt

brengt de natuurlijke ontwikkeling van kinderen in beeld; wat is goed voor

een routeboek en bij een voldoende afronding een certificaat.

kinderen, nu en later? Spel is hierbij het vertrekpunt en een brede persoon-

De training kan starten bij een groepsgrootte van minimaal 12 deelnemers. Indien

lijkheidsontwikkeling de bestemming.

er minder deelnemers zijn, is een combinatiegroep met andere kinderopvang

De rugzak,

organisaties mogelijk.

versterkt de professionele identiteit van de beroepskracht. De rugzak biedt
ruimte aan persoonlijke bagage, bewustwording en zelfontwikkeling van
professionals.
•

Het kompas,
verstevigt de professionele basishouding en -vaardigheden en geeft richting
aan het ontwikkelensgericht handelen in de dagelijkse beroepspraktijk.

Doelgroep
•

Pedagogisch medewerkers (niveau 3&4)

•

Professionals in een Integraal Kindcentrum

Trainingsopzet en tijdsinvestering
Opzet training
Vanuit het spel van het kind leren pedagogische medewerkers te kijken naar wat
een volgende stap in de ontwikkeling van het kind zou zijn. De focus ligt hierbij op:
•

Contact maken met kinderen; zorgen voor een juiste balans tussen geborgenheid en uitdaging.

•

Samen met kinderen actief op zoek gaan naar ontwikkelingskansen.

•

Het creëren van een boeiende en interactieve omgeving.

•

Verrijken en verdiepen van spel en onderzoek van kinderen.

Zelfbewust en Vaardig
Een handelingsgericht instrument
•

laat ruimte voor autonomie en handelingsvrijheid van de

•

verdiept de pedagogische kwaliteit

professional
Een ontwikkelingsgericht instrument
•

gaat uit van ontwikkelkracht van kinderen

•

stelt het spelend kind centraal

Een instrument dat de pedagogische kwaliteit bewaakt
•

borgt inhouden van OOG voor interactie en TINK

•

sluit naadloos aan op het Pedagogisch Curriculum

De training is praktisch van opzet. Deelnemers krijgen opdrachten mee die (deels)

WerkendLeren B.V.

uitgevoerd kunnen worden op de werkvloer. De foto’s en video’s die gemaakt

Postbus 808

worden van de praktijkervaringen worden besproken op de trainingsbijeenkom-

7600 AV Almelo

sten. Samen wordt onderzocht op welke manier er op de ontwikkelingsvragen van

088 - 28 27 000

kinderen kan worden ingegaan. Door dit te herhalen ontstaat er zelfvertrouwen in

info@werkendleren.nl

eigen waarneming en uitvoering.

www.werkendleren.nl

