Studieroute Pedagogische Component voor
professionele opvoeders
Beschrijving:
Aan de slag als pedagogische gastouder? Verdiep uzelf in de pedagogiek
van het vak en leer van de tips en verhalen uit de praktijk van collegagastouders en pedagogische experts uit de gastouderbranche.
De Pedagogische Component is gebaseerd op het boek Pedagogisch
Kader Gastouderopvang. Het boek dat in 2014 uitgebracht is als kapstok
voor het vak van de gastouder in de reeks van andere boeken
Pedagogisch Kader 0-4 en 4-13 die gebaseerd zijn op de dagopvang en
buitenschoolse opvang.
KinderWijs TV heeft het boek verrijkt met sprekende video’s uit de
praktijk van de gastouder. In deze laagdrempelige zelfstudieroute vindt u
een uitstekende pedagogische basis voor het gastouderschap.

Uw certificaat en bijbehorende
raamstickers behaalt u via het
online examen (apart beschikbaar).
Dit certificaat is de basis voor
permanente educatie in
gastouderopvang (2017).
De Pedagogische Component voor
professionele opvoeders is
geregistreerd bij Registerplein
(PE.nr 213741)

Leerdoelen:
Na deze module weet je:








Hoe de (basis) ontwikkeling van kinderen tussen 0-13 verloopt.
Welke vaardigheden belangrijk zijn om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen.
Welke pedagogische doelen de gastouder heeft en wat het ontstaan en belang hiervan is.
Waarom goede communicatie een belangrijke rol speelt bij het vak van de gastouder.
Welke uitdagingen er zijn rondom de veiligheid en gezondheid in de opvang.
Welke middelen een gastouder kan inzetten om de vier pedagogische basisdoelen te behalen.
Hoe ieder kind verschillend is en hoe je met ieders eigenheid om kan gaan voor een goede groepssfeer.

Specificaties:
Licentieduur:
120 dagen na activatie
Geschatte studiebelasting:
20 uur
Toets en certificaat in deze module:
Nee, het examen is apart beschikbaar
Niveau:
2/3-sterren
Geschikt voor:
Toekomstige gastouders of gastouders die eerder al Helpende Zorg en Welzijn
niveau 2 behaald hebben.
Ervaren gastouders die willen starten met permanente educatie in
gastouderopvang (medio 2017).
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