4- Daagse Studiereis Reggio Zweden 2018
Voor Managers en Leidinggevenden in de Kinderopvang

WerkendLeren organiseert in oktober 2018 een
studiereis naar Stockholm en omgeving.
Deze reis geeX je inzicht in het kindbeeld dat de basis
vormt voor de pedagogiek van Reggio Emilia, een
beeld waarin uitgegaan wordt van de (oneindige)
mogelijkheden van het kind om zichzelf en de wereld
om hem heen te verkennen. In deze reis ga je als
manager/ leidinggevende aan de slag met de
volgende 2 kernvragen:

Het programma vindt plaats in en rondom Stockholm
waar je Qjdens een intensief programma verschillende
kinderdagverblijven bezoekt en interessante mensen
ontmoet die geïnspireerd zijn door de werkwijze van
Reggio. Bij het Reggio InsQtuut Zweden is er een lezing
door de directeur (Greger Rosnes). Hierin wordt
verteld hoe zij de Reggio visie hebben vertaald naar de
prakQjk in Zweden en volgen we daarnaast een
workshop “De ruimte als derde Pedagoog”, waarin ook
ruimte is om vragen te stellen aan experts.

• Hoe geef ik leiding aan een team dat kindvolgend
werkt?
• Hoe begeleid ik mijn PM’ers in het kindvolgend
werken?

Vanzelfsprekend wordt er ook Qjd ingeruimd om met
andere deelnemers van gedachten te wisselen over de
opgedane kennis en ervaringen. Naast het programma
is er ook Qjd om de stad Stockholm te verkennen.

Goed om te weten…

Inbegrepen…

• Wanneer: 9 t/m 12 oktober 2018
• Voorbereidende workshop: 19 september 2018 van
10.00 - 15.00 uur (incl. lunch)
• Afsluitende workshop: 14 november 2018 van 10.00 15.00 uur (incl. lunch)
• Waarheen: Västeräs, Södertälle & Stockholm
• Voor wie: Managers en leidinggevenden in de
kinderopvang

• Retourvlucht met KLM tussen Amsterdam en
Stockholm
• Hotel in een bosrijke omgeving inclusief ontbijt
• 1 persoonskamers
• 3 diners en 4 lunches inclusief 2 consumpQes
• Transfer ter plaatse
• Alle werkbezoeken
• Begeleiding voor, Qjdens en na de reis
• Workshop voor en na de reis
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Workshops
Voorafgaand aan de reis wordt er een voorbereidende workshop
georganiseerd waarin alle deelnemers kennismaken met elkaar, het
programma wordt besproken en waar gewerkt wordt aan de
voorbereiding om maximaal rendement uit de reis te halen. Deze
bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 september 2018 van
10:00 – 15:00 (incl. lunch).
Na aﬂoop van de reis vindt er een workshop plaats op 14 november
van 10:00 tot 15:00 (incl. lunch) om ervaringen en opgedane kennis
uit te wisselen met elkaar en te bespreken hoe een implementaQe
van het kindvolgend werken (Reggio) in de Nederlandse
Kinderopvang kan verlopen.

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informaQe en aanmelden op onze website: hfp://werkendleren.nl/studiereis-zweden-2018
of neem contact op met ons via: info@werkendleren.nl of 088 - 28 27 000

