Scholingsplan 2015
BELANGRIJK!

“Handen en voeten geven aan het
Pedagogisch Kader Gastouderopvang”.
Drie themabijeenkomsten voorafgaand aan de video-trainingen
van KinderWijs TV: Pedagogisch Kader Gastouderopvang.
Het scholingsplan wordt over een periode van 4-6 maanden
verspreid. De themabijeenkomsten (3 dagdelen in totaal)
kunnen doordeweeks of op zaterdag plaatsvinden.

Certiﬁcaten:
Per themabijeenkomst ontvangen de deelnemers een deelnamecertiﬁcaat.
Wanneer alle video’s van KinderWijs TV zijn bekeken is het mogelijk af te sluiten met de
uitreiking van het Certiﬁcaat Pedagogische Component (voor gastouders).
• Themabijeenkomst 1: “Het behalen van de Vier Pedagogische Basisdoelen”
(Na thuisstudie: KinderWijs TV PKGO Deel 1: Kennis):
De eerste bijeenkomst is een ﬁjne afwisseling van theorie, zelfstandig en in groepsverband werken.
Gastouders worden bewust gemaakt hoe hun eigen dagelijkse handelen en inzet leidt tot het
behalen van welk(e) basisdoel(en).
• Themabijeenkomst 2: “Aan de slag met jouw pedagogisch werkplan”
(Na thuisstudie KinderWijs TV PKGO Deel 2: Doelen en Competenties):
Ieder van de vier pedagogische basisdoelen kan behaald worden door de “vijf vormen van
pedagogische inzet” (Marianne Riksen-Walraven). In deze bijna volledig praktische bijeenkomst
gaan de gastouders aan de slag met het beantwoorden van vragen en stellingen en komen ze tot hun
eigen pedagogische werkplan.
• Themabijeenkomst 3: “Middelen”
(Na thuisstudie KinderWijs TV PKGO Deel 3: Middelen):
Het geleerde uit de voorgaande twee bijeenkomsten wordt gekoppeld aan de praktische uitvoering
en inzet van diverse “middelen” in gastouderopvang. Dit doen we door in overleg met het GOB 1 of
2 korte workshops te organiseren met een aanbieder van middelen uit de kinderopvangbranche.
Een leerzame bijeenkomst met tips en trucs die direct in de praktijk toegepast kunnen worden.
Een leuke afsluiter van een waardevolle studieperiode.

Reacties van cursisten die u voor gingen:
Directrice gastouderbureau:

“Het was weer heel gezellig afgelopen zaterdag.
Ik vond het interessant en inspirerend en fantastisch
om jullie zo te zien”.

Gastouder:
“Ik heb nu twee cursussen met veel enthousiasme
gevolgd. Ik heb zelfs een lijst met pedagogische
basisdoelen en inzet uitgewerkt en opgehangen in de gang, ontzettend leerzaam!
De ouders waren enorm onder de indruk!”

Laat nu kosteloos uw scholingsplan maken:
E info@kngo.nl / T 085 - 48 72 122 / M 06 - 54 62 28 04

