Smaakmakende CED-Producten

Alles is te leren

De CED-Groep ontwikkelt materialen voor breed spectrum aan
instellingen voor de kinderopvang en het onderwijs. Veel van deze
producten zijn zeer succesvol. Ze worden in heel Nederland gebruikt
om de professionaliteit van de medewerkers te vergroten. Hier volgt
een greep uit onze productenlijn.

Ko-totaal
Educatief totaalprogramma voor de voor- en vroegschoolse

Over de CED-Groep

educatie. Een doorgaande ontwikkelingslijn voor peuters en

De CED-Groep draagt al veertig jaar bij aan de kwaliteit van onderwijs en

kleuters.

educatie. Dit vanuit de overtuiging dat ieder kind recht heeft op onderwijs dat
bij hem of haar past, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Spraakmakend

Onze medewerkers adviseren professionals in les- en kinderopvangpraktijk.

De cursus Spraakmakend biedt deelnemers mogelijkheden om

Samen mét onze klanten, van vve t/m bve, ontwikkelen we bovendien

kinderen met spraak-, taal- en gehoorproblemen te begeleiden

lesmethodes en -programma's. Voor een optimaal rendement!

en deze problemen al op jonge leeftijd te signaleren.

Doen praten en bewegen

Meer informatie?

Doen, Praten en Bewegen is een compleet kindvolgsysteem voor

•

gesprek? Neem contact op via kinderopvang@cedgroep.nl

baby's en peuters. Hiermee volgt en stimuleert u de ontwikkeling
•

van jonge kinderen op het gebied van motoriek, spraak/taal en

•
Wilt u ondersteuning bij het omgaan met jonge kinderen met
opvallend gedrag? Met Rakkertjes komt u stap voor stap tot een
passende oplossing.

Wilt u ons kwartaalblad KlasseApart ontvangen? Mail uw adresgegevens
naar Klasseapart@cedgroep.nl

sociale competentie.

Rakkertjes

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een oriënterend

digitale nieuwsbrief Kinderopvang en VVE of stuur een mailtje naar

PH-meter
Om meer zicht te krijgen op uw pedagogisch handelen en dat van
uw collega’s is de PH-meter ontwikkeld (PH-meter CED-Groep®).

Via onze website www.cedgroep.nl kunt u zich inschrijven voor onze
communicatie@cedgroep.nl

•

Het cursusboek kunt u aanvragen via cursusbureau@cedgroep.nl

De PH-meter zet het direct waarneembaar gedrag van leerkrachten/pedagogisch medewerker centraal en meet daarvan
een aantal onderdelen.

Taakspel in de bso
Taakspel is een positieve groepsgerichte werkwijze om kinderen
te leren zich beter aan groepsregels te houden. Met Taakspel
hebben kinderen meer aandacht voor hun spel en activiteit en is
het rustiger en gezelliger in de groep.

GRiT
Wilt u de relatie tussen de kinderen in uw groep en uzelf
verbeteren? De Groepsleidster Interactie Training (GrIT) is een
begeleidingsmethodiek voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met behulp van videoregistratie.
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Wat kunnen wij voor u betekenen?

Individueel

U kunt bij ons terecht met vrijwel alle vragen die betrekking hebben

Cursussen, trainingen en workshops uit het open aanbod zijn er voor

op het organiseren van verbeteringen binnen de organisatie en op

de ontwikkeling van de vaardigheden en competenties van de

persoonlijk vlak binnen de werksituatie:

individuele deelnemers. U kunt hier bijvoorbeeld gebruik van maken als

• U bent bijvoorbeeld op zoek naar een programma om de taal-

uw team reeds geschoold is, maar één of twee nieuwe medewerkers

ontwikkeling van de kinderen beter te stimuleren en wil graag

nog niet. Ons cursusaanbod voor individuele inschrijving is integraal te

weten welke programma’s er zijn en welke het beste passen bij

vinden op www.cedgroep.nl/cursussen. De training: Intern begeleiders

uw manier van werken.

voor de kinderopvang en peuterspeelzalen is op dit ogenblik een

• U wilt verder en beter aan de slag met kwaliteitsbeleid. U heeft al

populaire training. Maar er is ook veel vraag naar de taaltrainingen

de nodige informatie verzameld maar vraagt zich af waar en hoe u

voor pedagogisch medewerkers of video-interactietrainingen voor

nu het beste kunt beginnen.

leidinggevenden of intern begeleiders.

• De sfeer binnen het team is eerder negatief dan productief.
Teambesprekingen leveren niks op. Dit alles komt niet ten goede
aan de opvang van de kinderen en er moet snel iets gebeuren.

Gastouders

Hoe kunt u dit het beste aanpakken?

Steeds meer instellingen voor gastouderopvang weten hun weg naar

• Er wordt gevraagd om een doorgaande lijn tussen uw instelling en

de CED-Groep te vinden. Niet zo raar, want onze trainers kunnen u

het basisonderwijs. Daar zijn al veel meer instellingen mee bezig

immers helpen bij het behalen van de benodigde kwalificaties en het

geweest. Hoe hebben zij het aangepakt? Wat is daarvan bruikbaar

opzetten van het kwaliteitsbeleid. Alles voor professionele opvang!

voor uw instelling?

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang maken

Met bovenstaande vragen gaan wij graag met u aan de slag. En

Gemeenten en andere overheden

natuurlijk doen wij dat op maat. Iedere organisatie heeft immers zijn

Gemeenten vragen regelmatig assistentie en advies bij het organiseren

eigen behoeften en doelstellingen.

van hun vve-, kinderopvang- en peuterspeelzaalbeleid. Ook kunt u een

We helpen u graag verder

vve-coördinator bij ons inhuren of een adviseur om uw vve-coördinator
verder op weg te helpen. Vragen van gemeenten en andere overheden

De kinderopvang is volop in beweging. Nieuwe wetten, nieuwe regels en
steeds hogere eisen die worden gesteld aan de professionals in de kinder-

Leidinggevenden en besturen

leiden regelmatig tot de ontwikkeling van producten. Ook voor maat-

opvang. Gelukkig staat u er niet alleen voor.

Organisaties voor kinderopvang, leidinggevenden van kindercentra,

werk kunt u op ons rekenen.

Adviseren, trainen, ondersteunen, coachen zijn onderdelen van ons dagelijks

peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang kunnen bij de adviseurs

werk. En daar kunt u van profiteren! Daarnaast ontwikkelen we samen met de

van de CED-Groep terecht voor hulp bij invoering van vernieuwingen.

mensen op de werkvloer regelmatig praktische nieuwe producten. Producten

Denk maar aan het opzetten van uw kwaliteitsbeleid, de zorgstructuur,

Integraal kindcentrum

waarmee u direct aan de slag kunt. De adviseurs en trainers van de

een gedegen taalbeleid of de invoering van het pedagogisch kader.

De CED-Groep en de Stichting Brede school werken samen aan de

CED-Groep helpen u graag verder bij organisatorische, didactische en

Maar ook voor visie-ontwikkeling, personeelsbeleid en leidinggeven.

ontwikkeling van Integrale kindcentra. Het Integrale kindcentrum (IKC)

pedagogische vernieuwingen.

En ten slotte voor coaching, als het niet helemaal vanzelf gaat.

staat voor het nieuwe brede schoolmodel. Het gaat om één gebouw,
met dit concept verder aan de slag willen kunnen ze een beroep doen

Teams

• Onderwijs

Teamgerichte scholing is een goede manier om met het hele team te

• Kinderopvang

werken aan verbetering van de kwaliteit van de opvang. Met scholing

• Peuterspeelzalen

brengt u niet alleen de ontwikkeling van de individuele medewerkers

• Buitenschoolse opvang

op een hoger plan, het is ook een manier om aan teamvorming te

• Gastouders

werken. Teamgerichte scholing verhoogt de kwaliteit van de

• Integrale kindcentra (IKC)

kinderopvang en de sfeer binnen het team.

• Gemeenten en andere overheden
• Besturen
• Bedrijven
• Ouders
• En natuurlijk vooral voor de kinderen zelf

in toenemende mate gebruik van programma's en materialen om de
ontwikkeling van kinderen te stimuleren. U kunt onze medewerkers op
offertebasis inhuren om u te ondersteunen bij een soepele invoering
van een programma, bijvoorbeeld van…
• Uk & Puk
• Puk & Ko
• Startblokken en Basisontwikkeling
• Piramide

met één financiële stroom, één aansturing en één team. Als gemeenten

Voor wie werken wij?

Soepele invoering

op de CED-Groep.

• Kaleidoscoop
• Jongleren in het verkeer
• Interactieve Taalstimulering
• PH-meter
• VVE-telt mee
• Vversterk
• Taallijn VVE
• Doen, Praten & Bewegen
• Kijk!
• Ontwikkelingsvolgsystemen
• Rakkertjes
• ICT en VVE (o.a. digitale prentenboeken)
• Tussendoelen en leerlijnen
• Doorgaande (leer)lijnen
Meer weten over de invoering van deze en andere programma’s?
Neem contact op met de unit Woelwaters, 010 4071599, of mail uw
vraag naar kinderopvang@cedgroep.nl.

