
Kinderen beschikken over drie intelligentieniveaus: emotioneel, 
fysiek en cognitief. Tijdens deze training leer jij hoe je kinderen 
op deze niveaus stimuleert.

Het belang van jouw kennis

In een veilige omgeving waarin kinderen op positieve 
wijze kunnen leren, ontwikkelen zij zich het beste. 
Daardoor kunnen zij met succes starten op de basis-
school. Door deze training VVE Piramide ben jij in 
staat een positief en veilig klimaat te creëren.

Wat ga je doen?

Piramide is een totaalprogramma dat zich richt op 
drie intelligentieniveaus: emotioneel, fysiek en cogni-
tief. Door een combinatie van spelen, werken en leren, 
stimuleer je kinderen in hun ontwikkeling. Daar waar 

ze extra steun nodig hebben, bied je ze extra aandacht 
en uitdaging. In het trainingsprogramma betrek je ook 
ouders bij de activiteiten die je op de kinderopvang 
aanbiedt. Binnen het programma heb je als pedagogisch 
medewerker veel ruimte voor eigen inbreng.

Met de kinderen op je groep behandel je thema’s die 
dicht bij de belevingswereld van ze ligt. Denk daarbij 
aan thema’s als Wonen, Lente, Kunst en Verkeer die 
je behandelt op basis van projecten. Iedere leeftijds-
categorie behandelt dezelfde thema’s, maar dan op 
een steeds hoger niveau. Tijdens ieder thema voer je 
opdrachten uit die je vervolgens met je deelnemers-
groep bespreekt.

Training

VVE Piramide
Kinderopvang



Programma 

De training bestaat uit 2 modules. Elke module bestaat 
uit 12 bijeenkomsten van 3 uur in een looptijd van 12 
maanden. Een totaal van 24 bijeenkomsten in 2 jaar tijd. 
Daarna is er jaarlijks een bijeenkomst van 3 uur waarin 
de verdieping plaats vindt.  

Met Piramide werk je volgens vier vaste stappen: 
Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. 
Elk onderwerp dat aan bod komt, verken je telkens 
verder en je gaat je verdiepen in de materie. Tijdens 
de training krijg je inzicht in de volgende ontwikkelings-
gebieden:

• Persoonlijke ontwikkeling
• Sociaal emotionele ontwikkeling 
• Denkontwikkeling 
• Taalontwikkeling
• Oriëntatie van ruimte en tijd 
• Motorische ontwikkeling 
• Kunstzinnige en muzikale  ontwikkeling 
• Ontwikkeling van de waarneming 

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang 
aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, 
te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier 
te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren 
ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Het resultaat

Deelname aan de training levert jou het volgende op:
Certificaat VVE Piramide

Studiebelasting

Per bijeenkomst ca. 2 tot 3 uur voorbereiding en verwerking. 
Dit betekent een studiebelasting van ca. 70 uur per module.

Voor wie?

• Pedagogisch medewerkers niveau 3 of 4

Kosten

De kosten van deze 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


