Training

Hbo Basiscursus
Coaching voor de
Kinderopvang
Wakker jij het vuurtje aan bij je collega’s? Leer hoe jij een
goede coach wordt op de werkvloer van jouw kinderopvang.

Het belang van jouw kennis

Programma

Een coach is iemand die precies weet hoe hij of zij
iemand in beweging krijgt; hoe diegene het beste uit
zichzelf weet te halen. Door jouw inzet als coach,
professionaliseren medewerkers zich in hun vakgebied
en daar profiteren uiteindelijk de kinderen die zij
begeleiden weer van. Een ideale win-winsituatie!

Deze training bestaat uit 7 activerende bijeenkomsten
van 3,5 uur verspreid over ca. 7 maand, waarin je vooral
veel zult oefenen met allerlei aspecten rondom
coaching- en gespreksvaardigheden.

Wat ga je doen?
Vanuit je eigen leervraag en de beroepspraktijk ga
je oefenen met je coaching vaardigheden. Je past
het geleerde direct in de praktijk toe, waarbij je ook
een tweetal coaching gesprekken voert en opneemt.
Na afloop beschik je over de competenties waarmee
jij jouw collega’s kunt coachen op de werkvloer,
zodat ze het beste uit zichzelf halen.

Voorbeelden hiervan zijn:
• Hoe creëer ik een basis om iemand succesvol te
kunnen begeleiden?
• Hoe kan ik feedback op zo’n manier geven dat de
ander er ook echt iets mee gaat doen?
• Hoe kan ik aansluiten bij waar de ander is?
• Hoe benoem ik enerzijds sterke kanten en kwaliteiten
en anderzijds leerpunten?
• Hoe krijg ik de ander in de stand om te willen leren
en in actie te komen?

Na afronding van de training is er een mogelijkheid om
deel te nemen aan halfjaarlijkse intervisiemomenten.
Dit programma is opgesteld en wordt uitgevoerd in
samenwerking met hogeschool Windesheim.

Het resultaat
Deelname aan de training levert jou het volgende op:
• Certificaat Hbo Basiscursus Coaching voor de
Kinderopvang
• Direct doorstroming naar de Oriëntatie Bedrijfskunde

Studiebelasting
Bijeenkomsten:
7 dagdelen van 3,5 uur.
Per bijeenkomst:
• ca. 3 uur zelfstudie,
• 6 uur voor praktijkopdrachten
(inclusief observatie en coaching gesprekken),
• ca. 2 uur voorbereiding en verslaglegging.
Totaal ongeveer 100 uur studiebelasting.
Dit is exclusief de intervisiebijeenkomst.

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

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

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor pedagogisch medewerkers
en/of pedagogisch beleidsmedewerkers werkzaam in
de kinderopvang. Voor deze cursus wordt uitgegaan
van minimaal mbo 4 werk/denkniveau.
De groepsgrootte is minimaal 12 deelnemers en maximaal 15. De cursus start bij voldoende aanmeldingen.
Bij voldoende deelnemers is in-company ook mogelijk.

Kosten
De kosten van deze training bedragen € 1.650,- per
deelnemer, inclusief lesmaterialen en het eerste
intervisiemoment.

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

