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Allemaal VVE?
VVE staat voor Verwonderen, Verkennen en Experimenteren
De belangrijkste elementen van spel. Maar ook belangrijke elementen 
voor de basishouding van iedereen die met kinderen werkt. Als we ons 
durven te verwonderen waarom een kind iets doet, staan we open en 
zijn we nieuwsgierig ten opzichte van het kind. Als we samen met het 
kind nieuwe activiteiten durven te verkennen, maken we de dag voor het 
kind, maar ook voor ons zelf, uitdagend en inspirerend. Als we het kind de 
mogelijkheid geven te experimenteren met allerlei materialen, bieden we 
hem creativiteit in de ruimste zin van het woord.

Dan zijn we volop bezig met de 21-eeuwse vaardigheden, maar daarnaast 
bieden we het kind en onszelf een heerlijke dag vol spel. En is spel niet 
alles waar het om draait in het kinderleven? Voor 2020 hebben we weer 
een ruim aanbod van trainingen die jou hier volop in kunnen inspireren 
en ondersteunen. Want ons motto is nog steeds:
 

Ontdekkend spelen / uitdagend werken

Dus…ja; allemaal VVE in 2020!

Wat vind je in deze gids?
Hoe kun je deze gids gebruiken? Natuurlijk allereerst door te kijken wat er 
allemaal aangeboden wordt en in welke periode van het jaar. Misschien 
dat je dan al denkt; dat vind ik interessant of dat heb ik nodig.

Er zijn 3 verschillende soorten trainingen. Basistrainingen zijn de trainin-
gen waarvan we willen dat zoveel mogelijk pedagogisch medewerkers ze 
gevolgd hebben. Deze trainingen ondersteunen je in het dagelijks wer-
ken op de groep. De zogenaamde specialistische trainingen zijn bedoeld 
voor die medewerkers die de basistrainingen al gevolgd hebben en zich 
graag willen specialiseren in een bepaalde richting of meer willen weten 
over een bepaald onderwerp. Daarnaast zijn er trainingen die expliciet op 
de VVE-locaties worden aangeboden of wettelijk verplicht zijn.



Merk specifi eke 
trainingen
Trainingsen die niet in deze gids staan, maar ook gepland 
staan voor 2020:

Reggio Emilia
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers van Eigenwijs

Knap Lastig!
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers van Eigenwijs

Seksuele ontwikkeling van het jonge kind 
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers van Eigenwijs

Gezonde Start!
Bestemd voor: Teams die geïnteresseerd zijn in een unieke trai-
ning over gezond opvoeden van kinderen in de kinderopvang

Werken met PYP
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers van True Colors

Early Bird
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers van de Eglantier

ORKA training
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers van kindcentrum  
Max Havelaar

Spelgericht werken Up!
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers

Borging Oog voor interactie
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die de training Oog 
voor interactie hebben gevolgd.

Hoe kun je aanmelden? 
Bij je leidinggevende. Misschien heeft hij of zij je al aan-
gemeld voor een van de basistrainingen of misschien 
heb je hier al over gesproken tijdens je functionerings-
gesprek. Zie je een training die je interessant vindt of 
waar je behoefte aan hebt, meld dit bij je leidinggeven-
de. Hij of zij kan je dan aanmelden.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat een training 
in de opleidingengids komt? 
In je jaarlijks functioneringsgesprek kun je wensen 
of behoeften voor trainingen aangeven bij je lei-
dinggevende. Zo gauw meerdere mensen binnen de 
organisatie eenzelfde wens hebben, kan het verzoek 
gehonoreerd worden en komt de training in de oplei-
dingengids. Natuurlijk kun je ook altijd ideeën of tips 
voor nieuwe trainingen  doorgeven aan de afdeling 
HRM of pedagogische staf

We wensen je, met deze opleidingengids, een jaar vol 
inspiratie ofwel: ‘VVE voor elke dag!’

Yvonne Boelens
Staff unctionaris pedagogisch werk en opleidingen
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De pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen worden voor het 
grootste deel bepaald door de kwaliteit van de pedagogisch 
medewerker. Deze pedagogisch medewerkers moeten 
kunnen terugvallen op een organisatie die hen consequent 
steunt en stimuleert. We investeren daarom in de opleiding 
van pedagogisch medewerkers maar ook in de opleiding 
van de leidinggevenden en ondersteunende functies binnen 
de organisatie. Dit jaar hebben deze functiegroepen een 
explicietere plek in het opleidingsplan. Trainingen voor deze 
functiegroepen worden met hen persoonlijk afgestemd.
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Wettelijk verplichte 
trainingen
Werken met baby’s 
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken  
met kinderen van 0-2 jaar

Oog voor baby’s 
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken  
met kinderen van 0-2 jaar 
 
BHV-K
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers

BHV-K herhaling
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die in het  
bezit zijn van een BHV-K diploma

Spreekvaardigheid, Luisteren en 
Lezen op 3F niveau  
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers (lezen is verplicht  
voor medewerkers die werken op een VVE-locatie)

Engels B2
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken  
op een 2-talige BSO 

Stage/werkbegeleiders
Bestemd voor: Stagebegeleiders 

Assessoren
Bestemd voor: Medewerkers die examen willen  
afnemen bij stagiaires

Voorschoolse Educatie
Bestemd voor: Medewerkers die gaan werken op  
een VVE-locatie



Basistrainingen
Aanpak kindermishandeling
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers

Aandachtsfunctionaris
Bestemd voor: Leidinggevenden en pedagogisch  
ondersteuners (verplichte training)

Rijstijlanalyse
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die rijden 
met kinderen op een bus

Specialisatietrainingen
Werken met dreumesen en peuters
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken  
met kinderen van 2-4 jaar

Betekenisvol werken in de BSO 
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken  
met kinderen van 4-12 jaar

Knap Lastig! 0-4 jaar
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken  
met kinderen van 0-4 jaar

Knap Lastig! 4-12 jaar
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken  
met kinderen van 4-12 jaar

Kijk! 0-4 jaar
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken  
met kinderen van 0-4 jaar

Kijk! 4-12 jaar
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken  
met kinderen van 4-12 jaar

Borging Kijk! Woordenschat
Bestemd voor: Medewerkers die werken op een 
VVE-locatie (verplichte training)

Betekenisvolle ontwikkeltijd
Bestemd voor: Medewerkers die werken op een 
VVE-locatie (verplichte training) 
 

De pratende peuter, zo doe je dat! 
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers die werken 
met kinderen van 0-4 jaar

Engels communiceren met ouders
Bestemd voor: Medewerkers van SRK die weinig ervaring 
hebben met de Engelse taal

Kinderliedjes op de gitaar
Bestemd voor: Pedagogisch medewerkers
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Werken met baby’s 
 
Vanaf 1 januari 2023 is elke medewerker die werkt met 
baby’s verplicht om deze training of de training Oog voor 
baby’s te hebben gevolgd. 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s 
op een babygroep of verticale groep.

Dit leer je 
In deze training sta je stil bij wat het werken met baby’s 
vraagt en kijk je samen met collega’s naar je eigen werk-
wijze.  
We besteden in de training aandacht aan:  
 • De pre- en perinatale psychologie 
 • Hechting 
 • De motorische ontwikkeling en het belang van  
    de vrije beweging 
 • Kennis van het brein  
 • Het slaap- en voedingsritme 
 • Toegewijde interactie   
 • Samenwerking met de ouders  
 
Tijdens deze training wordt veel aandacht besteed aan 
het contact tussen pedagogisch medewerker en kind: 
 • op welke wijze kun je het beste contact maken met  
    baby’s en wat is de waarde hiervan? 
 • op welke wijze kun je het zelfvertrouwen van  
    de baby bevorderen en diens ontwikkeling  
    ondersteunen? 

 
 
 
Voor goede baby-opvang is verder belangrijk: 
 • de organisatie van je werk 
 • inrichting van de ruimte 
 • het dagprogramma 
 • contacten met de ouders 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur. 
Hierin wisselen theorie, oefening en discussie elkaar 
af. Ook krijg je voor elke bijeenkomst opdrachten mee, 
bijvoorbeeld het maken van een observatieverslag van je 
eigen werksituatie en/of een leesopdracht.
 
Data training 
De training wordt aangeboden in het voorjaar en in het 
najaar. 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat. 
Hiervoor moet je aan zes bijeenkomsten hebben deel-
genomen en de praktijkopdrachten voldoende hebben 
uitgevoerd.  
 
Verplichte training: 
Dit is een wettelijk verplichte training. De uren mogen 
geschreven worden in Aysist onder opleidingen. 
 
Overige informatie: 
Je wordt uitgenodigd voor deze training door Miranda 
Breman. 
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Oog voor baby’s 
 
Vanaf 1 januari 2023 is elke medewerker die werkt met ba-
by’s verplicht om deze training of de training Werken met 
baby’s te hebben gevolgd.  
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s op 
een babygroep of verticale groep. 
 
Kracht van de training: 
 • Kind volgende benadering 
 • Degelijke en concrete uitwerking van de  
   interactievaardigheden zowel in contact met baby’s  
   als met de ouders 
 • Plezierige en effectieve manier van werken met (eigen)  
   filmpjes 
 • Aandacht voor ieders individuele groeiproces en voor  
   collegiale feedback 
 • Aanvullend materiaal voor de gastouderopvang
 
Opzet 
5 groepsbijeenkomsten rond de ontwikkelingsmijlpalen 
van de baby, de 6 interactievaardigheden, spel en ontdek-
ken en communicatie met ouders.  
 • Vertrouwen opbouwen met baby en ouders 
 • De individuele baby en de groep: individuele aandacht  
 en gezamenlijkheid 
 • Begeleiden met taal 
 • Spel en onderling contact 
 • De 6 interactievaardigheden in contact met ouders 
 

 
 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur, een 
coaching gesprek en een eindgesprek. Hierin wisselen 
theorie, oefening en discussie elkaar af. Ook krijg je voor 
elke bijeenkomst opdrachten mee.  
 
Data training 
De training wordt aangeboden in het voorjaar en in het 
najaar. 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat. 
Hiervoor moet je aan zes bijeenkomsten hebben deel-
genomen en de praktijkopdrachten voldoende hebben 
uitgevoerd.  
 
Verplichte training: 
Dit is een wettelijk verplichte training. De uren mogen 
geschreven worden in Aysist onder opleidingen. 
 
Overige informatie: 
Je wordt uitgenodigd voor deze training door Miranda 
Breman. 
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BHV-K 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers. 
 
Dit leer je 
Je leert de juiste vaardigheden om binnen de eerste minu-
ten na een ongeval of ziekte bij kinderen snel en effectief 
op te kunnen treden tot het moment waarop de hulp-
verlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde 
externe professionele hulpdiensten. 
 
In de basistraining worden o.a. de volgende onderwerpen 
behandeld:  
 •  De vijf belangrijke punten van de Eerste Hulp 
 •  Stoornissen in het bewustzijn, ademhaling en  
    bloedsomloop 
 •  Shock; Uitwendige wonden  
 •  Brandwonden; Ontwrichting en botbreuken 
 •  Kneuzingen en verstuiking 
 •  Oogletsel; Vergiftiging 
 •  Elektriciteitsongevallen; Warmte– en koude letsels 
 •  Ziekteverschijnselen en Preventie 
De deelnemer kan na de basistraining onder andere om-
schrijven hoe een kind, zijn ouders of verzorgers bij een 
ongeval of plotseling optredende ziekte het beste kunnen 
worden benaderd en worden gerustgesteld en behandeld. 
De deelnemer weet hoe paniek kan worden voorkomen/
bestreden en beoordeelt of met spoed professionele hulp 
moet worden ingeschakeld en deze op de juiste wijze 
(laten) alarmeren en zo nodig assisteren en begeleiden. De 
deelnemer kan aangeven welke maatregelen kunnen wor-
den getroffen om de veiligheid van kinderen te vergroten 

in en om het huis, op straat, in het kinderdagverblijf of op 
school. In de module Brand, Communicatie en Ontruiming 
kunnen o.a. de volgende onderwerpen worden behan-
deld: Het opzetten van de BHV-organisatie, communicatie 
bij een incident (alarmerings- en communicatiemiddelen), 
ontruiming van en voorzieningen in een gebouw en be-
perkingen en bestrijden van een beginnende brand. 
In de module Levensreddende Handelingen kunnen o.a. 
de volgende onderwerpen worden behandeld:  
de verbanddoos (middelen en gebruik), AED;, Vitale 
functies, stoornissen in de vitale functies en hun oorzaken, 
stabiele zijligging en reanimatie. 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit een praktijkgedeelte van  8 uur en 
een e-learning gedeelte van 6 uur.  
 
Data training 
De training wordt 4 keer per jaar aangeboden. 
 
Diploma: 
Je ontvangt voor deze training het diploma “Eerste Hulp 
aan kinderen” en “BHV”. 
 
Locatie: 
Menskracht7 in Den Haag 
 
Verplichte training: 
Dit is een wettelijk verplichte training. De uren mogen 
geschreven worden in Aysist onder opleidingen. 
 
Overige informatie: 
Je wordt voor deze training uitgenodigd via Menskracht7 
of door Miranda Breman.
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Herhaling BHV-K 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van 
een BHV-K certificaat. 
 
Dit leer je 
Je herhaalt alles wat er in de opleiding BHV-K behandeld 
wordt. 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit een praktijkgedeelte van  8 uur 
 
Data training 
Nader te bepalen. 
 
Diploma: 
Je ontvangt voor deze training het diploma “Herhaling 
Eerste Hulp aan kinderen” en “Herhaling BHV”.  
 
Locatie: 
Menskracht7 in Den Haag 
 
Verplichte training: 
Dit is een wettelijk verplichte training. De uren van de 
training mogen geschreven worden in Aysist onder oplei-
dingen. 
 
Overige informatie: 
Menskracht7 verzorgt de planning en uitnodigingen voor 
deze training. 
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Spreekvaardigheid, 
luisteren en lezen op 3F 
niveau volgens de eisen 
voor IKK en VVE 
 
Vanaf 1 januari 2023 is elke medewerker verplicht om ge-
spreksvaardigheden en luisteren op 3F niveau te hebben. 
Werk je op een VVE-locatie dan ben je ook verplicht om 
het onderdeel lezen te hebben.  
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers. 
 
Dit leer je 
Je leert in deze training om de spreekvaardigheid, luisteren 
en lezen naar 3F niveau te brengen. Voor de IKK zijn dit 
de mondelinge vaardigheden en luisteren. Mondelinge 
vaardigheden bestaan uit spreken en gesprekken voeren. 
Voor de VVE-medewerkers komt het onderdeel lezen hier 
nog bij. 
 
Duur van de training 
De training duurt maximaal 2x tien weken, na tien weken 
volgt er een hertoetsing. Na 20 weken scholing volgt 
maatwerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk: 
Een taalniveau hoger komen is een behoorlijke inspanning. 
Met alleen het volgen van de taallessen bereik je dit niet. 
Thuis oefenen en huiswerkopdrachten maken zijn hier een 
belangrijk onderdeel van. 
 
Data training 
De taaltraining is op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
 
Certificaat training: 
Zijn de spreekvaardigheid en luisteren op het juiste niveau 
dan ontvang je hier een certificaat voor. 
 
Verplichte training: 
Dit is een wettelijk verplichte training. De uren mogen 
geschreven worden in Aysist onder opleidingen. 
 
Overige informatie: 
Je wordt uitgenodigd voor de taaltraining door Miranda 
Breman.
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Engels op B2 niveau 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken op een 2-tali-
ge BSO. 
 
Dit leer je 
Je leert in deze training om je Engels naar niveau B2 te 
brengen. 
 
Duur van de training 
De training duurt tien weken, na tien weken neemt de 
trainster de beslissing of er een hertoetsing plaatsvindt of 
dat er nog 10 weken scholing gevolgd moet worden.  
 
Huiswerk: 
Een taalniveau hoger komen is een behoorlijke inspanning. 
Met alleen het volgen van de taallessen bereik je dit niet. 
Thuis oefenen en huiswerk opdrachten maken zijn hier een 
belangrijk onderdeel van. 
 
Data training 
Nader te bepalen. 
 
Certificaat training: 
Is je Engels op B2 niveau dan ontvang je hier een certificaat 
voor. 
 

 
 
 
Verplichte training: 
Dit is een wettelijk verplichte training. De uren mogen 
geschreven worden in Aysist onder opleidingen.

Overige informatie: 
Je wordt uitgenodigd voor de taaltraining door Miranda 
Breman.
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Stage/werkbegeleiders 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die minimaal 3 jaar werk-
ervaring hebben en stagiaires begeleiden op de groep. 
 
Dit leer je 
Na deze opleiding heb je inzicht in: 
 • de rol van opleider; 
  o taken en competenties rol opleider 
  o leerstijlen 
  o ontwikkeling naar zelfstandig leren 
  o leerklimaat 
  o manieren van leren 
  o bevorderen van zelfstandig leren in de BPV 
 • de rol van begeleider; 
  o taken en competenties rol begeleider 
  o oefenen met begeleidingsinstrumenten 
  o coaching 
  o oefenen met feedback geven 
  o helpen reflecteren 
 • de rol van beoordelaar; 
 • taken en competenties rol beoordelaar 
 • de beoordelingscyclus 
 • beoordelen van praktijkopdrachten 
 • het beoordelingsgesprek. 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur 
 

 
 
 
Data training 
De training wordt aangeboden in september. 
 
Certificaat training: 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat. 
Hiervoor moet je aan alle bijeenkomsten hebben deelge-
nomen. 
 
Overige informatie: 
Je kunt je aanmelden na overleg met je leidinggevende bij 
Miranda Breman. 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Assessoren/deskundig 
beoordelaar 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor medewerkers die examens willen afnemen bij stagi-
aires. 
 
Dit leer je 
In deze training wordt de procedure uitgelegd om te wer-
ken met een assessor/deskundig beoordelaar. Vanuit de 
inspectie zijn deze procedures belangrijk voor het behalen 
van een diploma. 
 
Werkbegeleiders zullen de student voor het grootste 
gedeelte beoordelen. Daarnaast kijkt de assessor/deskun-
dig beoordelaar op een gepland moment mee en zal in 
overleg met de stageplek de verantwoordelijkheid nemen 
voor de beoordeling. Verdere uitleg en grip op de examens 
zullen in de training uitgelegd worden.  
 
Duur van de training 
De training bestaat uit één bijeenkomst van 2,5 uur. 
 
Datum training: 
Nader te bepalen. 
 

 
 
 
 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je van ROC Mondri-
aan een certificaat. 
 
Locatie: 
ROC Mondriaan in Den Haag 
 
Overige informatie: 
Je kunt je aanmelden na overleg met je leidinggevende bij 
Miranda Breman. 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Voorschoolse educatie 
training 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die gaan werken op een 
VVE-locatie.  
 
Dit leer je: 
De training bestaat uit de volgende onderdelen:  
 • Startbijeenkomst: hoe en wat is VVE? 
 • Taal 1: woordenschat ontwikkeling 
 • Taal 2: interactief voorlezen en beginnende  
   geletterdheid  
 • Spel 1: spelontwikkeling en speelleeromgeving 
 • Spel 2: spelbegeleiding- en spelverrijking  
 • Rekenen: de drie domeinen  
 • Sociaal-emotioneel: de ontwikkeling, hechting,  
   zelfvertrouwen en interactievaardigheden  
 • Motoriek: de (senso-)motorische ontwikkeling  
 • Ouderbetrokkenheid  
 • Observeren en eindpresentaties  
 
Verder: 
 • Tot de training behoort 1 huiswerkopdracht met een  
   studiebelasting van twee dagdelen.  
 • De pm’er wordt 1x gecoacht op de werkvloer.  
 • Aan het einde van het traject ontvangt de pm’er een 
    ‘Basis VE-certificaat’.  
 
 
 

 
 
 
 
 • Wanneer de pm’er een vaste plek heeft op een VVE- 
   groep kan zij ook worden aangemeld voor de 3  
   programma specifieke bijeenkomsten.  
 • Je leert in deze training veilig rijden in een bus  
   met kinderen. 
 
Duur van de training 
De Basis VVE-instroomtraining kent 2 varianten: 
 • Een training waarbij de bijeenkomsten in één maand  
   worden gepland 
 • Een training waarbij de bijeenkomsten verspreid over  
   4-6 maanden worden gepland op de woensdagochtend 
 
Datum training: 
Nader te bepalen. 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je van HCO een 
certificaat. 
 
Locatie: 
HCO in  Den Haag 
 
Overige informatie: 
Je kunt je aanmelden na overleg of op advies van je lei-
dinggevende bij Miranda Breman. 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Aanpak 
kindermishandeling 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers. 
 
Dit leer je 
Doel is om kindermishandeling tijdig te kunnen signale-
ren, adequaat te handelen en zorgen te bespreken met 
ouders. De training gaat in op alle voorkomende aspec-
ten, vanaf het eerste moment dat je je zorgen maakt, 
omdat je gevoel je vertelt dat er iets aan de hand is. Vaak 
is daar nog niet precies de vinger op te leggen. Aan bod 
komen handelingsmogelijkheden als observeren, in ge-
sprek gaan met de ouder, overleg en consultatie om tot 
meer duidelijkheid te komen. De meldcode signaleren 
van kindermishandeling dient hierbij als leidraad. Na de 
training beschik je over: 
 • meer vaardigheden om vroegtijdig zorgen rond een  
   kind en/of een vermoeden van kindermishandeling  
   te signaleren 
 • kennis van de meldcode en wanneer en op welke  
   wijze dit effectief in te zetten 
 • handelingsverlegenheid en handelingsmogelijk- 
   heden 
 • inzicht en handvatten om ouders te betrekken bij  
   je waarnemingen bij hun kind 
 • betere communicatieve vaardigheden, waardoor je  
   een samenwerkingsrelatie met de ouder kunt  
   opbouwen in het belang van het kind.

 
 
 
 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. 
 
Data training 
De training wordt aangeboden in het voorjaar en najaar. 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat. 
Hiervoor moet je aan alle bijeenkomsten hebben deelge-
nomen. 
 
Verplichte training: 
Dit is een verplichte training. De uren mogen geschreven 
worden in Aysist onder opleidingen. 
 
Overige informatie: 
Je wordt uitgenodigd voor deze training door Miranda 
Breman. 
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Aandachtsfunctionaris 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor leidinggevende en pedagogisch ondersteuners die 
als aandachtsfunctionaris binnen hun locatie werken. Dit is 
een verplichte training. 
 
Dit leer je 
In de training worden de volgende onderdelen behandeld:  
 • Theorie rond (de aard en omvang van) kindermis- 
   handeling en huiselijk geweld  
 • Actuele kennis en werkwijze rond de meldcode  
   huiselijk geweld en kindermishandeling  
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachts- 
   functionaris, directie en uitvoerende collega’s  
 • Hoe om te gaan met informatie binnen de wettelijke  
   en juridische kaders  
 • Maken van een plan van aanpak/implementatieplan  
   voor de eigen werkomgeving van de desbetreffende  
   deelnemer.  
 • De dilemma’s en weerstanden in het handelen;  
   handelingsverlegenheid  
 • Kennis van Veilig Thuis als belangrijke ketenpartner  
 • Het begeleiden en coachen van de collega’s in het  
   signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling  
   en het nemen van de stappen van de meldcode  
   huiselijk geweld en kindermishandeling  
 • Eigen inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris 

 
 
 
 • Communicatie als aandachtsfunctionaris met  
   bijvoorbeeld ouders/verzorgers, kinderen/jongeren,  
   collega’s en externe partners  
 • Wegen van veiligheid en risico’s ook aan de hand van  
   het afwegingskader  
 • Het samenwerken met ketenpartners en de verbinding  
   met hen aangaan met de bijbehorende  
   verantwoordelijkheden  
 
Duur van de training 
Deze training vindt plaats in 2,5 dag. De eerste twee dagen 
zijn met name gericht op kennis en vergoten van vaardig-
heden. Het laatste dagdeel betreft een terugkom dagdeel 
 
Data training 
De training wordt aangeboden in het voorjaar. 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat. 

Overige informatie: 
Je wordt uitgenodigd voor deze training door Miranda 
Breman. 
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Rijstijlanalyse 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die rijden met kinderen 
op een bus. 
 
Dit leer je 
Je leert in deze training veilig rijden in een bus met kinde-
ren. 
 
Duur van de rijstijlanalyse 
De rijstijlanalyse duurt 1,5 uur. 
 
Datum training: 
Nader te bepalen. 
 
Certificaat training: 
Na het goed afleggen van de rijstijlanalyse ontvang je een 
certificaat. 
 
Locatie: 
Dit kan op de eigen locatie of op de M. Campslaan in 
Rijswijk. 
 
Overige informatie: 
Je kunt je aanmelden na overleg of op advies van je lei-
dinggevende bij Miranda Breman. 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Werken met 
dreumesen en peuters 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken met  
dreumesen en/of peuters op een peuteropvang of  
kinderdagverblijf. 
 
Dit leer je 
Doel van de training is je nog bewuster te maken van 
de invloed die jij hebt als pedagogisch medewerker op 
de ontwikkeling van de kinderen in je groep. Uitgangs-
punt is dat zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen de 
basis vormen waarop een kind kan leren en zich verder 
ontwikkelt. Je leert een aantal vaardigheden om kinde-
ren optimaal te ondersteunen. Het belang van spel bij 
de ontwikkeling van het jonge kind staat centraal en de 
ruimte om te ontdekken. Ook komt de communicatie 
met ouders aan de orde. Er is veel gelegenheid om met 
collega’s van andere locaties praktische ervaringen en 
gedachten uit te wisselen. 
 
Duur van de training 
Deze praktische training bestaat uit zes bijeenkomsten 
van 2,5 uur. 
 

 
 
 
 
 
Data training 
Deze training is op aanvraag van de leidinggevende. 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat. 
Hiervoor moet je aan zes bijeenkomsten hebben deel-
genomen en de praktijkopdrachten voldoende hebben 
uitgevoerd. 
 
Overige informatie: 
Voor informatie kun je contact opnemen met  bij Miran-
da Breman: 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Betekenisvol werken
in de BSO 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen 
van 4-12 jaar. 
 
Dit leer je 
Betekenisvol werken in de BSO staat centraal; hoe reali-
seer je waardevolle vrije tijd die het kind ondersteunt in 
zijn ontwikkeling en volop plezier biedt. Aan de hand van 
‘mindmappen’ oefen je met het maken van programma’s. 
Aandacht voor kinderparticipatie loopt door de hele trai-
ning door. 
 
In de training leer en oefen je een aantal vaardigheden 
waarmee je kinderen optimaal kunt ondersteunen in 
hun ontwikkeling. Uitgangspunt is dat zelfvertrouwen en 
vertrouwen in anderen de basis vormen waarop een kind 
kan leren en zich verder ontwikkelt. Daartoe leer je in de 
training de vier dimensies van sociale ondersteuning van 
het kind te hanteren: 
 • emotioneel ondersteunen 
 • respect voor de autonomie 
 • structuur bieden 
 • informatie en uitleg geven. 
Deze dimensies zijn ook van belang in het contact tussen 
de collega’s onderling en met de ouders. Ook dit aspect 
komt in de training aan bod.  
 

 
 
 
 
 
Voor leidinggevende en pedagogisch ondersteuners 
wordt een borgingsbijeenkomst georganiseerd.  
 
Duur van de training 
Deze praktische training bestaat uit zes bijeenkomsten van 
2,5 uur. 
 
Data training 
Deze training is op aanvraag van de leidinggevende.  
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat. 
Hiervoor moet je aan zes bijeenkomsten hebben deel-
genomen en de praktijkopdrachten voldoende hebben 
uitgevoerd.  
 
Overige informatie: 
Voor informatie kun je contact opnemen met 
Miranda Breman. 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Knap Lastig! 0-4 jaar 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogische medewerkers die werken met kinderen 
van 0 tot 4 jaar. 
 
Dit leer je 
In deze training wordt je deskundiger gemaakt in het sig-
naleren van opvallend gedrag bij kinderen van 0-4 jaar. Het 
gaat om het vergroten van het inzicht en de handelings-
bekwaamheid van de pedagogisch medewerkers en hun 
reflecterende vermogen in het werken met jonge kinderen 
met opvallend gedrag. 
 
Als je de training hebt gevolgd: 
 • heb je kennis opgedaan over de ontwikkeling die  
   passend is bij de leeftijd van 0-4 jaar 
 • heb je kennis opgedaan over de 4 dimensies die de  
    eigen basishouding vormgeven 
 • heb je kennis van de meest voorkomende  
   ontwikkelingsstoornissen 
 • heb je kennis van kenmerken van opvallend gedrag. 
 • kun je opvallend gedrag signaleren en in de juiste  
   context plaatsen 
 • heb je vaardigheden opgedaan om goed te kunnen  
   observeren en een observatieverslag op te stellen 
 • kun je hulpvragen vanuit het kind stellen 
 • kun je je eigen basishouding en vaardigheden  
   inzetten bij de hulpvraag van het kind.

 
 
 
 • kun je in samenspraak met je leidinggevende of met  
   een externe deskundige een plan van aanpak  
   opstellen, uitvoeren en op effecten beoordelen. 
 • heb je vaardigheden opgedaan om een gesprek te  
   voeren met de ouders van het kind omtrent de aanpak  
   van het opvallend gedrag 
 • kun je een netwerk in werking stellen voor een juiste  
   begeleiding of kun je eventueel extern verwijzen. 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur. 
 
Datum training: 
De training wordt aangeboden op 19 februari, 11 maart en 
15 april op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.  
 
Certificaat training: 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat 
van deelname. Hiervoor moet je aan alle bijeenkomsten 
hebben deelgenomen. 
 
Overige informatie: 
Je kunt je aanmelden na overleg met je leidinggevende bij 
Miranda Breman. 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Knap lastig 4-12 jaar 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken in buiten-
schoolse opvang. 
 
Dit leer je 
In deze training krijg je informatie en handvatten aange-
reikt waarmee je het lastige gedrag van kinderen beter 
kunt ondersteunen en begrijpen. In het bijzonder wordt 
gekeken naar situaties met kinderen die opvallend gedrag 
hebben. Hoe functioneren deze kinderen in de opvang 
en wat vraagt dat aan (extra) inzet van jou en je collega’s. 
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: 
 
• wat verstaan we onder lastig gedrag van kinderen (en de 
variaties daarin), wat is de eigen houding van de peda-
gogisch medewerker en hoe verloopt de omgang van de 
pedagogisch medewerkers met lastig gedrag van kinderen 
in de BSO 
 • communicatie over en weer tussen de volwassene  
   en het kind 
 • de sfeer in de BSO groep; de onderlinge relaties 
   tussen kinderen en conflicthantering 
 • de inrichting van de BSO groepsruimten en  
   buitenruimtes met het bijbehorende spelmateriaal 
 • het dagritme en de activiteitenplanning 
 • de samenwerking met ouders en de kind- 
   zorgstructuur waarbinnen de opvang plaatsvindt. 

 
 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 3 uur. In 
de training wisselen theorie, oefening en discussie elkaar 
af. Ook krijg je voor elke bijeenkomst opdrachten mee, 
bijvoorbeeld het observeren van een kind of in je werksitu-
atie oefenen met conflicthantering. Daarnaast lees je voor 
elke  bijeenkomst een hoofdstuk uit het werkboek. 
 
Data training 
Deze training is op aanvraag van de leidinggevende.  
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je het certificaat. 
Hiervoor moet je aan zes bijeenkomsten hebben deel-
genomen en de praktijkopdrachten voldoende hebben 
uitgevoerd.  
 
Overige informatie: 
Voor informatie kun je contact opnemen met  
Miranda Breman: 
Via -mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Kijk! 0-4 jaar 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen 
van 4 tot 12 jaar. 
 
Dit leer je 
 • De voorschoolse periode is van essentieel belang  
   voor een goed verloop van de verdere ontwikkeling  
   van kinderen.  
 • Over het belang van goed observeren en tijdig  
   signaleren bestaat geen misverstand.  
 • Achterstanden die al op jonge leeftijd ontstaan,  
   zijn immers later moeilijk in te halen.  
 • Hoe eerder je de achterstanden signaleert, hoe groter  
   de kans dat je daaraan met succes kunt werken. 
 • Met behulp van Kijk! 0-4 jaar krijg je een compleet  
   beeld van de ontwikkeling van het kind en stem je  
   het aanbod van activiteiten en jouw rol af op zijn  
   unieke behoeften en belangstelling.  
 • Het welbevinden en betrokkenheid van het kind  
   staat daarin centraal.  
 
Duur van de training 
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur. 
 

 
 
 
Data training 
Deze training is op aanvraag van de leidinggevende.  
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je het certificaat. 
Hiervoor moet je aan vijf bijeenkomsten hebben deel-
genomen en de praktijkopdrachten voldoende hebben 
uitgevoerd.  
 
Overige informatie: 
Voor informatie kun je contact opnemen met Miranda 
Breman: 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Kijk! 4-12 jaar 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen 
van 4 tot 12 jaar. 
 
Dit leer je 
Kijk! is een registratiemethode voor school en kinderop-
vang. In de BSO komt de sociaal – emotionele ontwikkeling 
van het kind het meest aan bod. Door dit kindvolgsysteem 
leer je te zien hoe kinderen de BSO ervaren en of zij zich 
er gelukkig voelen. Je leert te zien wat je groep nodig 
heeft en hoe jij hierbij kunt aansluiten. Deze methode van 
observeren geeft je input voor je dagelijks handelen op de 
groep. 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur. 
 
Data training 
Deze training is op aanvraag van de leidinggevende.  
 

 
 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je het certificaat. 
Hiervoor moet je aan vijf bijeenkomsten hebben deel-
genomen en de praktijkopdrachten voldoende hebben 
uitgevoerd.  
 
Overige informatie: 
Voor informatie kun je contact opnemen met  
Miranda Breman: 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126



27

SRK ACADEMIE | 2020

Borging Kijk! 
Woordenschat 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen 
van 2 tot 4 jaar op een VVE-locatie. Dit is een verplichte 
training. 
 
Dit leer je 
Je gaat aan de slag met de taalontwikkellijnen uit KIJK! 
Je leert deze herkennen en om te zetten in doelgerichte 
activiteiten. 
 
Duur van de training 
Deze training bestaat uit één bijeenkomst van 3 uur. 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat van 
deelname.  
 
Datum training: 
Deze training wordt aangeboden in 2 groepen. 
Groep 1: 18 maart  van 13.00 tot 16.00 uur 
Groep 2: 22 april  van 13.00 tot 16.00 uur 
 
Overige informatie: 
Je wordt uitgenodigd voor deze training door Miranda 
Breman.
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Betekenisvolle
ontwikkeltijd 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen 
van 2 tot 4 jaar op een VVE-locatie. Dit is een verplichte 
training om je voor te breiden op de nieuwe openingstij-
den in het kader van de wet kwaliteit Voorschool. 
 
Dit leer je 
Het kind ontwikkelt zich door spel, door het kind dit spel 
zo goed mogelijk aan te bieden, leert het kind oplossingen 
te zoeken, uitdagingen aan te gaan en de mogelijkheden 
van verschillende materialen te herkennen. Tevens leer je 
de ruimte hier zo betekenisvol mogelijk bij in te richten 
 

 
 
 
 
 
Duur van de training 
Deze training bestaat uit één bijeenkomst van 3 uur. 
 
Datum training: 
Deze training wordt aangeboden in 2 groepen. 
Groep 1: 20 mei  van 13.00 tot 16.00 uur 
Groep 2: 27 mei  van 13.00 tot 16.00 uur 
 
Overige informatie: 
Je wordt uitgenodigd voor deze training door Miranda 
Breman.
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Pratende peuter, 
zo doe je dat 
 
Hoe kan ik er voor zorgen dat een kind met problemen 
in de spraaktaalontwikkeling zich gehoord, gezien en 
begrepen voelt? Hoe kan ik een kind uitlokken tot initiatief 
nemen in de interactie? Hoe kan ik een gesprekje met een 
kind op gang houden? Als je je deze vragen vaker stelt, dan 
kan de training ‘Pratende Peuter? Zo doe je dat!’ iets voor 
jou zijn.  
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogische medewerkers die werken met kinderen 
van 0 tot 4 jaar. 
 
Hoe ziet de training er uit? 
Dit is een praktische training waarin de pedagogische 
medewerker concrete strategieën leert om de taalontwik-
keling van jonge kinderen te stimuleren.  
In de twee bijeenkomsten wordt dieper ingegaan en 
geoefend met de strategieën kijken, wachten en luisteren. 
Tijdens een derde (facultatieve) bijeenkomst wordt inge-
gaan op ‘boekjes lezen en muziek’.  
 
Dit leer je 
Tijdens deze training leren pedagogisch medewerkers 
concrete strategieën om de taalontwikkeling van kinderen 
te stimuleren. De medewerker kan na afloop van deze trai-
ning de taalontwikkeling van peuters stimuleren op basis 
van een plezierige interactie.  

 
 
 
 
 
Duur van de training 
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. 
Tussen de bijeenkomsten zitten twee of drie weken, zodat 
de cursisten het geleerde in de praktijk kunnen brengen. 
 
Datum training: 
Nog nader te bepalen. 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat 
van deelname. Hiervoor moet je aan alle bijeenkomsten 
hebben deelgenomen. 
 
Overige informatie: 
Je kunt je aanmelden na overleg met je leidinggevende bij 
Miranda Breman. 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126



SPECIALISATIETRAININGEN

30

Engels communiceren 
met ouders 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor medewerkers met weinig of geen ervaring met de 
Engelse taal. 
 
Dit leer je 
Tijdens deze training werk je aan de basis van het Engels. 
Vind je het lastig om met Engelssprekende ouder/klant een 
gesprek aan te gaan? In deze training leer je over de Engel-
se zinsopbouw, korte gesprekken voeren, het vergroten 
van de woordenschat en grammatica zodat je zelfverzeker-
der op een ouder afstapt. 
 
Duur van de training 
Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. 
 
Datum training: 
Nader te bepalen. 

 
 
 
 
 
Certificaat training 
Na afronding van de training ontvang je een certificaat 
van deelname. Hiervoor moet je aan alle bijeenkomsten 
hebben deelgenomen. 
 
Overige informatie: 
Je kunt je aanmelden na overleg of op advies van je lei-
dinggevende bij Miranda Breman. 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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Kinderliedjes 
op de gitaar 
 
Voor wie is de training bestemd: 
Voor pedagogische medewerkers. 
 
Dit leer je 
Muziek is voor kinderen onontbeerlijk, het geeft sfeer aan 
de dag, nodigt uit om met emoties te werken en verbindt 
de verschillende momenten aan elkaar. Door liedjes aan de 
hand van een muziekinstrument aan te bieden geef je een 
extra dimensie aan muziek op de groep. Je zult verbaasd 
zijn hoe snel je in staat bent kinderen te begeleiden tijdens 
het zingen. Dit is plezier voor twee! Tijdens deze lessen leer 
je kinderliedjes op de gitaar spelen. 
 
Duur van de training 
Deze training bestaat uit 10 lessen 5 bijeenkomsten van 1 
uur. 
 
Datum training: 
Nader te bepalen. 

Overige informatie: 
Je kunt je aanmelden na overleg of op advies van je lei-
dinggevende bij Miranda Breman. 
Via e-mail : srkacademie@kinderopvang-plein.nl 
Telefonisch : 070-7920126
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