
Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen 
pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren.  
Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd.

In de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij voelen 
niet altijd van nature aan hoe ze het beste met jongens 
en ‘jongensachtig’ gedrag kunnen omgaan. Toch is het 
heel belangrijk dat ook jongens zich thuis voelen en 
zichzelf kunnen zijn in de kinderopvang. Belangrijk voor 
het ontwikkelen van hun zelfbeeld zijn positieve reac-
ties op dit jongensgedrag!

Doel van de training

Tijdens de training krijgen deelnemers inzicht in de 
ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich 
uit in hun gedrag. Vervolgens kijken de deelnemers hoe 
ze ervoor kunnen zorgen dat zowel meisjes als jongens 
zich prettig voelen op de BSO. Hierbij wordt enerzijds 
ingegaan op passende activiteiten, materialen en  
inrichting van de ruimte en anderzijds op het  
communiceren van de pedagogisch medewerkers  
richting jongens.

Doelgroep

De training is gericht op BSO-medewerkers en  
managers. De cursus is gericht op zowel beginnende  
als meer ervaren medewerkers.

Trainingswijze

De training is praktisch en interactief opgezet, waarbij 
theorie en praktijkgerichte opdrachten elkaar afwis-
selen. Er wordt tevens gebruik gemaakt van diverse 
videobeelden. De werkvormen zijn erop gericht om  
de ideeën vanuit de training op effectieve wijze te  
integreren in denken en handelen van de  
pedagogische medewerkers.

Training

Ruimte  
voor Jongens
Kinderopvang



Waar kan ik de training volgen?

WerkendLeren werkt landelijk en biedt naast een 
in-company variant ook een open inschrijving aan  
die lokaal georganiseerd worden. 

Tijdsinvestering

De training bestaat uit:
•  Twee bijeenkomsten van 3 uur = 6 uur
•  Praktijkopdrachten en afsluiting = 2 uur.

Totale tijdsinvestering: 8 uur.

Workshop

Naast de training bestaat er ook de mogelijkheid om 
een verkort programma in de vorm van een workshop in 
te kopen voor bv. studiedagen en congressen. Een work-
shop duurt gemiddeld 3 uur en aan het einde krijgen de 
deelnemers een certificaat van deelname.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen:
•  € 195,- per deelnemer voor een open-inschrijving
•   € 1.750,- voor een in-company training  

(12 deelnemers)
•   € 75,- per deelnemer voor een workshop  

(min. 15 deelnemers)

 
Aanmelden 

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

Bij groepen van 12 deelnemers of meer kan de  
training in-company worden gegeven. Vraag naar  
de mogelijkheden. 

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

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


