
Werk jij met kinderen tussen 2 en 4 jaar in de kinderopvang? 
Met deze basistraining ontwikkel jij de interactie- en 
begeleidingsvaardigheden om het verschil te maken.

Het belang van jouw kennis

Wanneer je werkt met kinderen op de kinderopvang, 
dan is het goed om je basiskennis eigen te maken over 
de ontwikkeling van jonge kinderen. Door de juiste 
begeleiding en stimulering van jou, creëer je voor 
kinderen een fijne situatie waarin ze optimaal leren 
en zich ontwikkelen.

Wat ga je doen?

De Basistraining VVE geeft alle pedagogisch medewer-
kers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch 
handelen. Belangrijk, omdat zij grote invloed hebben op 
de ontwikkeling van jonge kinderen. Jouw belangrijkste 
taak als pedagogisch medewerker is het begeleiden en 
stimuleren van de ontwikkeling en het leerproces van 
kinderen. Zeker als je te maken hebt met kinderen die 
een onderwijsachterstand hebben, kan jouw handelen 
het verschil maken. Je leert om goed naar kinderen te 
kijken en passende, uitdagende (spel)activiteiten aan 
te bieden. 

Training
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Programma 

De training is opgebouwd uit 12 bijeenkomsten. Tussen 
de bijeenkomsten ga je actief aan de slag met praktijk-
opdrachten op de werkvloer. Je krijgt daarbij onder-
steuning van een coach. De rode draad is dat je leert om 
gericht naar kinderen te kijken. Je houdt een portfolio 
bij van je vorderingen en activiteiten. Dit portfolio 
vormt de basis voor je certificering.

Tijdens de training ga je je verdiepen in o.a. 
de volgende onderwerpen:

• Veelvoorkomende (spel)activiteiten en dagelijkse 
routine staan centraal. Denk daarbij aan samen fruit 
eten, buiten spelen, voorlezen en spelen in de hoeken. 
Je leert om vanuit deze activiteiten de ontwikkeling 
van kinderen te begeleiden, te verrijken en te verdiepen.

• Het uitgangspunt is de (brede) ontwikkeling van jonge 
kinderen. Hoe leren zij? En wat is daarin jouw rol als 
het gaat om handelingsgericht en doelgericht obser-
veren en begeleiden?

• Er is veel aandacht voor jouw interactievaardigheden. 
Dat gebeurt zowel tijdens de trainingsbijeenkomsten 
als tijdens de coaching.

Het resultaat

Deelname aan de training levert jou het volgende op:
• Certificaat Basistraining VVE 
• Na deze basistraining kun je een van de koptrainingen 

volgen: Startblokken, Piramide, Caleidoscoop of Uk & 
Puk.

Studiebelasting

Per bijeenkomst ca. 4 uur voorbereiding en uitwerking. 
Er vindt 5 x half uur coaching plaats. Dit maakt een 
totaal van ongeveer 85 uur studiebelasting.

Voor wie?

• Pedagogisch medewerkers niveau 4

Examens  

Alle werkprocessen van de opleiding worden geëxami-
neerd via Proeven van Bekwaamheid. Deze voer je uit op 
de werkvloer en worden beoordeeld door beoordelaars 
van de onderwijsinstelling en waar mogelijk van de 
kinderdagopvangorganisatie zelf.

Kosten

De kosten van deze opleiding zijn op aanvraag
beschikbaar.  

Aanmelden

Kijk voor beschikbaarheid en locaties op onze website: 
www.werkendleren.nl. Hier kun je je ook direct inschrijven.

Deze opleiding wordt ook in-company verzorgd.

Meer weten? Bel naar 088 – 28 27 000 of mail naar info@werkendleren.nl.

Overzicht van lesdagen, startdata en locaties: www.werkendleren.nl


