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Inleiding 
Je hebt ongetwijfeld een turbulent jaar achter de rug. Dit
heeft vast ook nieuwe inzichten gegeven in jouw persoonlijke
ontwikkeling als professional. Tijd om de balans op te maken
en te bepalen op welke vlakken jij je in het komende jaar 
verder wilt bekwamen. Zoals je van ons gewend bent, staat
er weer een breed aanbod vol verdiepende en verbredende
cursussen voor je klaar.

Om je nog beter van dienst te zijn, hebben we een aantal 
belangrijke verbeteringen doorgevoerd: makkelijker online
leren met een splinternieuwe, gebruikersvriendelijke online
leeromgeving en meer ‘blended’ cursussen.

De voordelen van blended leren
In deze tijd van werkdruk en personeelstekort is de 
combinatie van nieuwe online mogelijkheden en fysieke 
cursusbijeenkomsten natuurlijk een groot voordeel. 
De onlinemogelijkheden integreren we in de cursus waarbij
onze visie op online leren leidend is, waardoor de online 
middelen echt een toegevoegde waarde hebben en de 
leerrendementen van de cursus verhoogd worden. 

Meer voordelen: 
• Leerstof grondiger bestuderen en zo vaak als nodig 

herhalen
• Meer diepgang in online en fysieke bijeenkomsten
• Meer tijd om te oefenen in fysieke bijeenkomsten 
• Meer tijd voor uitwisseling van kennis en ervaring in 

online en fysieke bijeenkomsten
• Makkelijk vragen tussendoor delen met elkaar
• Minder reistijd
• Makkelijker combineren van werk en privé 
• Alle communicatie via het platform

Superefficiënt, overzichtelijk en duurzaam dus! 

Blended leren: waarom?
Een inmiddels ingeburgerde term is ‘blended leren’: een mix
van leeractiviteiten en interacties, al dan niet digitaal. Wat de
beste activiteit is, hangt uiteraard helemaal af van de te 
behalen leerdoelen. Sommige van onze cursussen zijn al
blended en bevatten documenten en opdrachten in de online
leeromgeving. Dit platform biedt veel mogelijkheden, waar-
door we een nog aantrekkelijker aanbod voor je kunnen 
creëren. Je zult merken dat het een heel gebruikersvriende-
lijk platform is, waarop je heel makkelijk online kunt samen-
werken met je medecursisten en de trainer. Per cursus
bekijken we of het meerwaarde heeft om één of meer cursus-
onderdelen online aan te bieden. Dit kan een online toets zijn,
een e-learning module, een online bijeenkomst, een filmpje,
een online huiswerkopdracht of een interactieve werkvorm.
Het belangrijkste is, dat jij je professioneel kunt ontwikkelen
en de leerdoelen op de beste manier behaalt. 
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De kwaliteit in de organisatie waarborgen, op ieder vlak.
Dat is wat je wilt. Voldoet de organisatie bijvoorbeeld
aan relevante wet- en regelgeving? Doen de mede-
werkers de juiste dingen? En dan zijn daar natuurlijk 
de ouders nog, die een  waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van hun kind. Het is dan 
ook van belang om de samenwerking met ouders te 
versterken! Hoe kun je dat bereiken? Om de kwaliteit
van jouw organisatie op een hoger plan te tillen, bieden
wij gerichte cursussen en workshops aan. Maak daar
gebruik van! 

Teach Like a Champion

K0707

1 bijeenkomst

Pedagogisch medewerkers, 
managers en bestuurders kov 

3 SBU

Op dit moment geldt voor alle instellingen de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt hoge
eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke
informatie. Alle reden om goed op de hoogte te zijn van de
consequenties van de verordening voor jouw kinderdagverblijf! 

Inhoud
• wat zijn precies persoonsgegevens?
• over welke gegevens heb je het beheer?
• wat mag je nu wel en niet delen?
• veilig mailen
• foto’s hoe zit dat nu?
• welke rechten hebben ouders en de teamleden?
• je eigen persoonsgegevens

Hoe ver ben je met de AVG? 

Werken aan 
kwaliteitsverbetering

Teach Like a Cham-

K0108

1 bijeenkomst

Managers en staf kov 

7 SBU 

De invoering van de wet IKK betekent dat iedere kinderopvang-
organisatie het bestaande pedagogisch beleidsplan moet
wijzigen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de
wet. Wat zijn die nieuwe eisen en hoe zorg je er nu voor dat
jouw bestaande pedagogisch beleidsplan IKK-proof wordt?

In deze cursus ga je met elkaar aan de slag om de wijzigingen
direct te verwoorden in het nieuwe plan. Het is daarbij belang-
rijk dat wat op schrift staat ook in de praktijk wordt uitgevoerd
c.q. zichtbaar is.

Het schrijven van een pedagogisch 
beleidsplan in één dag 

K0109

6 bijeenkomsten met optie tot 2 vervolgmodules

Leerkrachten, begeleiders of coaches in kinderopvang, basis- of voortgezet onderwijs, speciaal (basis)onderwijs, 
onderwijsadviseurs en ambulant begeleiders

60 SBU

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen. Met de opleiding
Beeldcoach leer je de methodiek om pedagogisch medewerkers, leerkrachten of
docenten te begeleiden met behulp van beeld. De opnames, de analyse van de beelden en
de gesprekken zijn ondersteunend voor (zelf)reflectie.

Door micro analytisch te kijken naar video-opnames van de groep, wordt de coachee zich
bewust van het effect van zijn / haar handelen. Door dit inzicht kun je verbeteringen
doorvoeren om het pedagogisch klimaat in de groep te verbeteren.

De werkwijze is handelings- en oplossingsgericht; de coachee moet het direct kunnen
toepassen in de eigen werksituatie. Kernpunt is dan ook het verbeteren van de
basiscommunicatie.

Beeldcoach

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/cursussen/gegevensbescherming-in-de-kov-hoever-bent-u-met-de-avg
https://www.cedgroep.nl/cursussen/het-schrijven-van-een-pedagogisch-beleidsplan-in-%C3%A9%C3%A9n-dag
https://www.cedgroep.nl/cursussen/beeldcoach-deel-1-kov


5

K0306

3 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten 

25 SBU 

Het OntwikkelingsVolgModel (OVM) is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van
de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen
per half jaar zijn uitgewerkt. 

De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt:
• identiteitsontwikkeling
• sociaal-emotionele ontwikkeling
• speel- en werkgedrag
• (senso)motorische ontwikkeling
• zintuiglijke ontwikkeling
• spraak- en taal(denk)ontwikkeling
• wereldverkenning
• symboolverkenning

Instroomcursus
Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een
organisatie die al met OntwikkelingsVolgModel werkt. 

Instroomcursus OntwikkelingsVolgModel

Teach Like a Champion

K0305

4 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers of leerkrachten van een peutergroep die bij een organisatie werken die al met KIJK! werkt

15 SBU

• Hoe breng ik de totale ontwikkeling van een kind in kaart?
• Hoe gebruik je je observaties als basis voor je vervolgaanbod?
• Op welke manier analyseer je individuele- en groepsrapporten?

Meest gebruikte volgsysteem
KIJK! is een praktisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om de ontwikkeling van jonge
kinderen te observeren en registreren. Ruim 30.500 leraren en pedagogisch medewerkers
werken met KIJK!.

Implementatie
Wij helpen jou en je collega’s bij de invoering van KIJK! Je leert alle ins en outs kennen,
zodat je vlot en goed met KIJK! kunt werken. We maken hiervoor een programma op
maat, zodat het volledig aansluit bij jullie specifieke wensen en behoeften.

Instroomcursus KIJK!
Maakt je organisatie al gebruik van KIJK! maar ben jij nieuw in dienst? Dan kan je
aansluiten bij de Instroomcursus KIJK! Instromers zijn pedagogisch medewerkers of
groepsleerkrachten van de kleutergroep die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een
organisatie die al met KIJK! werkt.

Instroomcursus KIJK!  

K0106

3 bijeenkomsten

Pedagogisch en beleidsmedewerkers 

15 SBU 

Een goede samenwerking met ouders heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van
kinderen. Zeker als het gaat om het jonge kind in de vve. Een visie en goed ouderbeleid,
passend bij de organisatie en de ouderpopulatie is daarom belangrijk.

Resultaat
• Je hebt een duidelijk beeld hoe je de samenwerking met ouders in de vve kunt

verbeteren.
• Je weet welke indicatoren van belang zijn bij het verbeteren van de samenwerking in de

vve.
• Je weet hoe je planmatig met de 4D’s kunt werken om de samenwerking met ouders te

vergroten.
• Je weet welk activiteitenaanbod geschikt is voor de ouders van jouw locatie.
• Je hebt een plan van aanpak om de samenwerken me ouders bij jou op locatie te

vergroten geschreven.

Samen vooruit: Ouderbeleid in de vve

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/cursussen/samen-vooruit-stimuleren-van-ouderbetrokkenheid-in-de-vve
https://www.cedgroep.nl/cursussen/instroomcursus-ontwikkelingsvolgmodel-kov
https://www.cedgroep.nl/cursussen/instroom-kijk-kov
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Hoe werkt het? 
Iedereen die het weleens heeft gedaan
weet: er komt veel kijken bij het 
organiseren van een goeie teamdag. 
De CED-Groep kan dit volledig voor je 
uitvoeren. Op je eigen to-do-lijst blijft 
alleen nog maar staan: afstemmen met 
de CED-Groep. Hoe werkt het?  

De praktische kant  
Een greep uit de eerste vragen: waar gaat
de teamdag plaatsvinden, waar kunnen
mensen zich aanmelden, hoe maak je een
indeling van groepen? Wie ontvangt de
mensen, en wat gaan ze eten en drinken?
Zijn er voorzieningen en materialen
nodig? De CED-Groep maakt een website
aan en neemt de volledige organisatie
voor haar rekening.

De inhoud  
Dan naar de inhoud. Welke doelen wil je
bereiken? Heb je een vorm in gedachten?
Wat gaat de rode draad van het 
programma worden? Welke sprekers en
workshops passen daarbij? 

De organisatieadviseurs luisteren, denken
mee en komen vervolgens met een 
volledig plan. Als de puntjes op de i zijn
gezet, legt de CED-Groep contact met de
benodigde partijen.

De uitvoering  
En dan is het zover: de teamdag. 
De CED-Groep beschikt over een groot
team aan deskundige adviseurs, waardoor
we de meeste workshops zelf kunnen 
begeleiden. Doordat we veel experts in
huis hebben, kunnen we flexibel inspelen
op aanmeldingen. Is een bepaalde work-
shop zeer in trek? Dan zorgen we heel
makkelijk voor een extra workshopleider.
Natuurlijk beschikken we ook over een
uitgebreid netwerk aan externe 
deskundigen, om waar nodig mee samen
te werken.

Een inspirerend voorbeeld  
Wat hebben we een fantastische dag
mogen organiseren voor Stichting 
Comprix. Het centrale onderwerp waar
Comprix mee aan de slag wil is regie. 

De gesprekken met de organisatie-
adviseurs gingen over autonomie, het 
voeren van regie en het professionaliseren
van het eigen handelen. Gaandeweg 
ontstond er een mooi thema dat de hele
dag inkleurde: ‘jij slaat de maat’. Met twee
heuse slagwerkgroepen, een dirigent, 
20 workshops en Paul Kirschner als 
key-note speaker was iedereen klaar om
de maat te slaan op een ongetwijfeld 
geslaagde, muzikale teamdag. Door het
Coronavirus laat de uitvoering nog even 
op zich wachten. Gelukkig is daar de 
CED-Groep weer. Natuurlijk ontzorgen 
we gewoon verder.

Meer weten?
Mail naar jongekind@cedgroep.nl of ga
naar www.cedgroep.nl/advies/jonge-
kind/organisatie/teamdag.

Je vindt het belangrijk dat je team op de hoogte is van de visie en de plannen van het bestuur. Daarnaast wil je
natuurlijk dat iedereen goed is opgeleid en op een geïnspireerde manier aan het werk is. De teamdag is dé dag
om hier vorm aan te geven. Tegelijkertijd is de teamdag voor veel besturen een hoofdpijndossier, omdat er 
zoveel voor geregeld moet worden. Gelukkig hoef je het niet zelf te doen. De CED-Groep kan de volledige 
organisatie, invulling en begeleiding van de teamdag voor je doen.

Teamdag organiseren

https://www.cedgroep.nl/advies/jonge-kind/organisatie/teamdag
https://www.cedgroep.nl/advies/jonge-kind/organisatie/teamdag
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Leer-
Bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen en voor hen van betekenis zijn,
dat is wat je wilt.
Wij onderschrijven dat doel en investeren
daarom in de professionals die met 
kinderen werken. In jou dus! 
Wil je je kennis en vaardigheden uitbouwen
op bijvoorbeeld de gebieden communicatie,
gespreksvoering, observeren en coaching?
Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Persoonlijke groei

Pedagogisch beleidsmedewerker
De training Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang is een pittige, praktijkgerichte
cursus met thema's als observeren, resultaatgericht werken op en met groepen,
coachingsvaardigheden, ouderbetrokkenheid en zorgstructuur. Veel interactie en oefening
in de praktijk maken deze cursus bijzonder waardevol voor iedere deelnemer.

De volgende thema’s komen aan bod:
• observeren
• opbrengstgericht werken
• coachingsvaardigheden
• ouderbetrokkenheid

‘De cursus geeft je kennis en vaardigheden die de basis vormen voor
de functie van pedagogisch beleidsmedewerker. Alles is aan bod 
gekomen en ik heb veel geleerd!’
— Reactie cursist

K0101

8 bijeenkomsten

Leidinggevenden en pedagogisch medewerkers kov 

90 SBU 

Pedagogisch beleidsmedewerker verkort 
Ben jij een Beleidsmedewerker / Intern begeleider en heb je vóór 2019 een certificaat
behaald? Dan krijg je nu de gelegenheid om je certificaat Beleidsmedewerker/ Intern
begeleider te upgraden naar het niveau Beleidsmedewerker Kinderopvang 2.0, de huidige
functiebenaming.

De belangrijkste verandering die de CED-Groep doorvoert in de cursus Beleidsmedewerker
/ Intern begeleider in de kinderopvang is dat we afstappen van het Model Planmatig Werken.
Hierin zijn jullie geschoold en ook heb je ermee gewerkt. In 2019 hebben we de keuze
gemaakt om de opbouw van de Zorgstructuur en de daarbij horende werkzaamheden op alle
niveaus in de organisatie in ons OGW 4D model te plaatsen. In de verkorte opleiding geven
we alle onderdelen van de cursus Intern begeleider nogmaals de aandacht die nodig is.

Met het bij ons behaalde certificaat krijg je vrijstellingen zodat we met jou in één dag de
nieuwe werkwijze kunnen verklaren, toelichten en verwerken in opdrachten.

‘Ik ben voor altijd anders naar kinderen gaan kijken, met veel meer
respect.’
— Reactie cursistK01011 

1 bijeenkomst

Leidinggevenden en pedagogisch medewerkers kov 

7 SBU 

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/cursussen/intern-begeleider-voor-de-kov-en-psz
https://www.cedgroep.nl/cursussen/beleidsmedewerker-intern-begeleider-verkort-kov
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Wil je een positieve bijdrage leveren aan de implementatie en borging van de vve-concepten
binnen je eigen organisatie? In deze coachingscursus ontwikkel je je coachingsvaardigheden
en verdiep je je kennis van verschillende vve-concepten.

Inhoud
• positionering, taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen van de coach
• formuleren de uitgangspunten van het eigen vve-programma
• formuleren persoonlijke leerdoelen en werken hieraan
• gericht coachen vanuit de vve-uitgangspunten
• coaching vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen in gesprekken
• werken met verschillende vormen van coaching
• fasen in coachingsgesprekken
• doelen SMART formuleren
• werken met weerstand

Pedagogisch coach vve 

K0102

6 bijeenkomsten

Pedagogische coach

50 SBU  

Heldere communicatie voor de kinderopvang
Komt het regelmatig voor dat je verbaasd of geïrriteerd bent over de reactie van anderen
in overlegsituaties? Denk je achteraf vaak: had ik maar dit of dat gezegd? Deze cursus is
voor mensen die verder willen kijken dan hun neus lang is, in de spiegel durven te kijken
en verrast willen worden door wat ze ontdekken over communicatie en relaties.

Je ontdekt: heldere communicatie begint bij jezelf. Uitgangspunt zijn twee principes:
• communicatie: we communiceren de hele dag en we brengen onszelf mee als

gereedschap. Onze kwaliteiten worden optimaal benut als we onszelf prettig voelen en
stevig in onze schoenen staan.

• balans: ook als de werkdruk hoog is, er tijdgebrek is of als collega’s niet lekker
samenwerken, kun je een balans vinden. In de workshop gaan we uit van ‘wat nu
eenmaal zo is’; je krijgt handvatten aangereikt om daar beter mee om te gaan.

‘Deze cursus heeft zeker meerwaarde voor mij.’
— Reactie cursist

K0801

2 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers 

14 SBU

Ben jij Interne coach in de kinderopvang en heb je vóór 2019 een certificaat behaald? 
Dan krijg je nu de gelegenheid om je certificaat Interne coach (vve) te upgraden naar het
niveau Pedagogisch coach Kinderopvang 2.0, de huidige functiebenaming.

De belangrijkste verbetering die de CED-Groep doorvoert in de cursus Pedagogisch coach 
is dat we nu volledig werken vanuit ons OGW 4D model.

In de verkorte opleiding geven we alle onderdelen van de cursus Pedagogisch coach
nogmaals de aandacht die nodig is. Met het in het verleden bij de CED-Groep behaalde
certificaat krijg je vrijstellingen zodat we met jou in drie dagen deze nieuwe werkwijze
kunnen verklaren, toelichten en verwerken in opdrachten.

‘Ik snap hoe ik best informatie kan geven zonder als een betweter 
over te komen.’
— Reactie cursist

Pedagogisch coach verkort 

K01021 

3 bijeenkomsten

Pedagogische coach 

18 SBU  

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/cursussen/pedagogisch-coach-vve
https://www.cedgroep.nl/cursussen/pedagogisch-coach-verkort-kov
https://www.cedgroep.nl/cursussen/heldere-communicatie-voor-de-kinderopvang


9

Alle pedagogisch medewerkers die werken in vve-instellingen moeten voor mondelinge
taalvaardigheden en lezen voldoen aan de 3F-norm. 
Met de blended learning methode van FF Taal Leren gaan pedagogisch medewerkers direct
aan de slag. Er zijn zowel digitale modules als bijeenkomsten. De digitale modules zijn
overal en op ieder moment te volgen. Deelnemers werken geheel zelfstandig aan de
opdrachten en krijgen directe feedback van de e-coach. Tijdens de praktijkdagen krijgen ze
allerlei handige en herkenbare tips en tricks die ze meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Allemaal Taal: training op locatie
Zoek je een alternatief voor de blended learning methode FF Taal Leren? Ook daar kunnen
wij voor zorgen. Onze praktijkgerichte training Allemaal Taal bestaat uit bijeenkomsten op
locatie.

‘Ik ben erg enthousiast over het programma. Het is prettig dat ik 
mijn eigen tijd kan indelen. Tijdens de praktijkbijeenkomsten 
is er ruimschoots de gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen met medecursisten en de coach.’
— Pm’er Marja van Heest over de onderdelen Luisteren en Begrijpend Lezen

FF Taal Leren

Alle kinderen in de kinderopvang hebben een eigen mentor. Dit is het gevolg van de
inwerkingtreding van de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK). De mentor volgt de ontwikkeling
van deze kinderen structureel.

Lang niet alle pedagogisch medewerkers hebben de gelegenheid gehad zich goed te
kunnen scholen in de vereiste mentorvaardigheden. Daarom is er nu deze cursus voor 
als je verder wilt groeien als mentor.

Resultaat
• Je bent in staat de ontwikkeling van kinderen te observeren, te registreren en er over 

te rapporteren.
• Je weet hoe je moet werken met groepsplannen.
• Je hebt je vaardigheden in helder communiceren geoefend en verbeterd, zowel

mondeling als schriftelijk.
• Je bent in staat op professionele wijze mentorgesprekken te voeren.
• Je bent goed bekend met de zorgstructuur waarmee je moet werken en de eisen die

vanuit het toezichtkader op dit gebied gesteld worden.
• Je hebt gereflecteerd over hoe je beter kunt plannen en hebt dit toegepast 

in de praktijk.
K0103

4 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov 

27 SBU

Mentortraining

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/advies/het-verbeteren-van-de-taalvaardigheid-van-pmers
https://www.cedgroep.nl/cursussen/mentortraining
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Leer-
Heb je je weleens bedacht dat jij, als 
pedagogisch medewerker, het kapitaal
bent van de organisatie? Met jouw 
kwaliteiten kun jij namelijk hét verschil
maken in de ontwikkeling van kinderen.
Om te ontdekken hoe je ontwikkeling kunt
stimuleren en volgen, stelden we een mooi
palet aan cursussen en workshops voor je
samen. Daar kun je mooie resultaten mee
boeken. Omdat jij hier natuurlijk niet in je
eentje voor staat, hebben we ook gedacht
aan cursussen voor logopedisten, ib’ers en
taalcoördinatoren. Samen bereik je meer!

Ontwikkeling stimuleren

Meer betrokken, zelfstandige en sociaal vaardige kinderen? Geef de ontwikkeling een
enorme stimulans met de beproefde technieken. De cursus is geënt op het meesterlijke
boek Teach Like a Champion van Doug Lemov, vol leerbevorderende technieken voor in de
groep. 15 van deze technieken zijn met name erg geschikt voor het werken met kinderen
van 3-6 jaar.

In Teach Like a Champion – Het jonge kind 2.0 maak je kennis met heldere, concrete
technieken, compleet met passende voorbeelden. Toegespitst op het jonge kind, klaar om
direct praktisch toe te passen in je eigen groep. Met deze technieken geef je de ontwikkeling
van jonge kinderen een enorme stimulans. Ontdek zelf hoe zij meer betrokken,
zelfstandiger en sociaal vaardiger worden. We gebruiken veel praktijkvoorbeelden,
simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten.

Inhoud
• basistechnieken over het hebben van hoge verwachtingen van jonge kinderen
• basistechnieken waarmee je de kinderen betrekt en activeert
• basistechnieken waarmee je bouwt aan een sterke groepscultuur
• de relatie tussen Teach-technieken, lesmodellen en resultaatgericht werken

Basiscursus Teach Like a Champion - Het jonge kind 2.0 

K0201

4 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov, groep 0, startgroep

28 SBU  

Teach Like a Champion - Het jonge kind 2.0

Vijftien praktische technieken om jonge kinderen te laten schitteren.
Teach Like a Champion is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Deze bestseller van
onderwijsvernieuwer Doug Lemov bevat tientallen technieken die bijdragen aan betere
prestaties van leerlingen.

Allemaal technieken waarvan we weten: dit werkt! Voor kinderen van 3-6 jaar zijn met name 
15 technieken erg geschikt. In het boek Teach Like a Champion – Het jonge kind 2.0 zijn ze
helder en concreet beschreven, met veel passende voorbeelden. Klaar om direct toe te passen
in je eigen groep. Met deze technieken geef je de ontwikkeling van jonge kinderen een enorme
stimulans. Zij worden meer betrokken, zelfstandiger en sociaal vaardiger.

Bestel op onze website.

Klik hier 
om te 

bestellen

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/teach-like-a-champion-het-jonge-kind-2-0
https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/teach-like-a-champion-het-jonge-kind-2-0
https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/teach-like-a-champion-het-jonge-kind-2-0
https://www.cedgroep.nl/cursussen/basiscursus-teach-like-a-champion-het-jonge-kind-2-0
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Structuur, plezier en resultaten
voor alle kleuters
Tekst Erik Ouwerkerk 

Met de pedagogische en didactische technieken van de Amerikaanse onderwijsvernieuwer Doug Lemov
halen leerkrachten het beste uit hun leerlingen. Specifiek voor de kleuters is er het pas vernieuwde boek
‘Teach Like a Champion 2.0 – Het jonge kind’.

Teach Like a Champion - Het jonge kind 2.0

Een grote groep kleuters zit in een kring.
‘Weten jullie nog waar we aan gewerkt
hebben voor de vakantie?’ vraagt Jos van
Dijk van OBS De Vogelenzang in Spijke-
nisse. ‘Nee? Kijk dan n og maar even naar
deze foto en denk goed na. Dan gaan jullie
het daar in tweetallen even kort met 
elkaar over hebben.’ Jos draait de kleine
kinderen een voor een naar elkaar toe. 
Op haar teken heeft de juf daarna weer
snel de aandacht van alle kinderen te 
pakken. Vingers schieten de lucht in: ze
weten het weer. ‘Vingers naar beneden’,
zegt Jos. ‘Ze kijkt een jongen aan: ‘Levi,
zeg het maar.’

Vingers weg  
‘Met de techniek Draai en Praat krijgen
alle kinderen de gelegenheid om na te
denken en actief mee te doen’, legt de
leerkracht uit. ‘Vandaag halen ze in korte
tijd weer op wat ze eerder gedaan of 
geleerd hebben. En vingers hoeven ze niet
op te steken, want iedereen kan de beurt
krijgen. Zo betrek je iedereen bij de les.
Mochten ze het antwoord niet weten, dan
zeg ik: “Geeft niet, luister goed, ik kom
straks bij je terug. En dan weet jij het

ook.’’ Later weten ze het dan inderdaad, of
ze krijgen gelegenheid het antwoord van
een klasgenoot te herhalen. Op die manier
hebben ze óók een succeservaring. Dat
leidt tot zelfvertrouwen in de hele groep.’

Hoge lat 
Tijd voor het belspel. ‘Uit het kanon van de
ridders komen...’ Een snelle meid is als
eerste bij de bel die tussen haar en 
Jaylano in op een tafel ligt. ‘Kegels!’ roept
ze overtuigd. ‘Jammer, bijna goed, het
scheelt maar één letter’, reageert de juf.
Dan mag Jaylano antwoorden. ‘Kogels’,
zegt hij verheugd. De groep juicht, maar
de juf verlangt meer van hem. ‘En maak
nu eens een hele zin met een kogel en een
kanon.’ Dat kan hij. ‘Dat is een mooie zin,
Jaylano!’ Jos: ‘De Formulering Telt is één
van de technieken van Teach Like a 
Champion waarmee de lat hoger wordt
gelegd. Juíst omdat er meer in de 
kinderen zit.’ Dat is helemaal in lijn met
het gedachtengoed van Doug Lemov. 
Volgens de grondlegger van Teach Like a
Champion begint een prettig leerklimaat
in de groep met het geloof in het 
vermogen van kinderen om te leren.

Structuur  
Het middagprogramma zit erop. Heel 
rustig staan de kleinste leerlingen van de
school op, zoeken hun rij-maatje, lopen
naar de kapstok en trekken hun jas aan.
Een sterke groepscultuur met onder 
andere efficiënte routines speelt een grote
rol. Dat is prettig voor leraar én leerling.
De lat ligt hoog, maar de kinderen weten
precies wat er van ze verlangd wordt. 
Dat zorgt voor rust en een prettig werk-
klimaat, waarin de leerkracht meer tijd en
ruimte heeft voor de inhoud.

Bewustwording   
Samen met haar collega’s heeft Jos zich
de technieken van Teach Like a Champion
stap voor stap eigen gemaakt, vertelt ze
nadat haar kleuters zijn opgehaald. 
‘Het slijt er op die manier vanzelf in. Het
begeleidingstraject van de CED-Groep is
echt een bewustwordingsproces. Steeds
weer waren er momenten waarop ik dacht:
“Ja, daar neem ik normaal gesproken 
genoegen mee, maar het kan ook anders”.
Of: "Hee, het kan nog effectiever.” Beetje
bij beetje pas je vervolgens de technieken
toe in de praktijk.’

De leerkracht ziet wat werkt bij kleuters
en heeft die ervaring ingezet met behulp
van het boek ‘Teach Like a Champion - 
Het jonge kind 2.0.’ ‘Mijn favoriete 
techniek? Moeilijk, er zijn er zoveel... 
Ik vind de non-verbale correcties heel
sterk. Met subtiel en kort één-op-één 
contact laat je het kind in zijn waarde ten
opzichte van de groep en leid je niemand
af. Dat geeft zóveel rust.’

Meer weten?
Mail naar jongekind@cedgroep.nl.
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Denkstimulerende Gespreksmethodiek
Professionals in het onderwijs en in de logopedische praktijk communiceren veel met
kinderen. Hoe kun je kinderen actiever laten meedenken in gesprekken? Dat kan met
uitdagende denkgesprekken. Deze cursus is geschikt voor logopedisten, Intern begeleiders
en taalcoördinatoren die kinderen willen stimuleren tot nadenken en oplossen van
problemen.

Dat kan met de cursus Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM). DGM richt zich op je
eigen vaardigheden en op denkroutines, waarbij het stimuleren van de taaldenkvaardig-
heden van kinderen centraal staat.

Inhoud
De cursus is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek van
Marion Blank. De cursus gaat uit van het taaldenkgesprek en sluit aan bij de 21e-eeuwse
vaardigheden. Je gaat je in 3 dagen verdiepen in DGM. Daarbij wisselen informatie, praktijk-
voorbeelden, oefening, praktijkopdrachten en reflectie elkaar af. 

In de eerste levensjaren ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. In die ontwikkeling
is jouw rol cruciaal. Het baby-, peuter- en kleuterbrein geeft ons een schat aan informatie
over de ontwikkeling van het jonge kind. Weten waarom en hoe je invloed kunt hebben op
het kinderbrein, maakt je alert en vooral: professioneel. 

Inhoud
• Je krijgt inzicht in de opeenvolgende ontwikkelingsfases van 0-4 jaar 
• Je kunt verschillende aspecten in de ontwikkeling van individuele kinderen waarnemen 
• Sensomotorische integratie en het effect op leerprocessen in latere fasen
• Aan bod komen zaken zoals: bewegend leren, sensomotoriek, zintuigen, fijne motoriek,

schrijfontwikkeling, tekenontwikkeling, buitenspelen en beweging
• Er wordt een combinatie gemaakt met de andere ontwikkelingsdomeinen zoals taal,

rekenen en sociaal emotioneel
• Je krijgt mogelijkheden om het geleerde toe te passen in de praktijk
• Er is ruimte voor inspiratie en uitwisseling

‘Afwisselende werkvormen, die je gelijk in de praktijk kan toepassen.’
— Reactie cursist

Het kinderbrein, motoriek en leren 0-4 jaar 

K0301

2 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

10 SBU 

K0403

3 bijeenkomsten

Logopedisten, intern begeleiders en taalcoördinatoren 

35 SBU 

Teach Like a Cham-Pientere peuters 
We hebben er allemaal minstens één of twee in de groep: een peuter waarvan je denkt: 
wat een slimme opmerkingen, wat een rijk spel! Of: hij is zo snel uitgespeeld, heb ik nog
voldoende uitdaging voor dit kind?

Deze kinderen hoeven niet speciaal hoogbegaafd te zijn, maar hebben duidelijk een
ontwikkelingsvoorsprong op tenminste één of meerdere ontwikkelingsgebieden. We noemen
ze pienter, slim of meerbegaafd. Hoog tijd voor een goede oriëntatie op peuters met een
ontwikkelingsvoorsprong. Deze cursus geeft kennis en inzicht in de vele aspecten van de
ontwikkelingsvoorsprong. Voorbeelden worden geïllustreerd door interessant filmmateriaal.
Een link naar het groepsplan helpt om de uitvoering concreet te maken.

Resultaat
• Je kunt peuters met een ontwikkelingsvoorsprong herkennen.
• Je kunt je activiteitenaanbod aanpassen aan de ontwikkelbehoefte van een peuter met

een ontwikkelingsvoorsprong beter inschatten.

K0302

2 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

9 SBU

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/cursussen/het-kinderbrein-motoriek-en-leren-4-jaar
https://www.cedgroep.nl/cursussen/denkstimulerende-gespreksmethodiek
https://www.cedgroep.nl/cursussen/pientere-peuters


Teach Like a Cham-Spelen in hoeken - taal 
We weten allemaal hoe belangrijk het is om de taalontwikkeling
van jonge kinderen te stimuleren. In deze praktische cursus 
leer je hoe je de hoeken in het lokaal uitdagender kunt maken,
zodat je het spel en het taalgebruik van de kinderen nog beter
activeert.

In deze cursus krijg je tips over de inrichting van uitdagende
hoeken waar je ook samen met de kinderen kunt spelen.
Hoeken op het gebied van rollen- en constructiespel staan
centraal.

‘Goede ideeën opgedaan voor spel en taal 
in de hoeken.’
— Reactie cursist

K0402

1 bijeenkomst

Pedagogisch medewerkers kov

3 SBU

Teach Like a Cham-Spelen in hoeken - rekenbegrippen 
1+1=2+ door het inzetten van een krachtige speelleeromgeving
binnen het domein rekenen. We weten allemaal hoe belangrijk 
het is om de rekenontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. 
In deze praktische workshop leer je hoe je de hoeken in het lokaal
uitdagender kunt maken. Zo kan je het spel en de beginnende
gecijferdheid van de kinderen nog beter activeren en een krachtig
beredeneerd aanbod neerzet binnen het domein rekenen.

In de cursus krijg je tips over de inrichting van uitdagende hoeken
waar je ook samen met de kinderen kunt spelen.

‘Leuke ideeën voor materiaalinzet van gecijferd-
heid en niet alleen in een rekenhoek.’
— Reactie cursist

P1014

1 bijeenkomst

Pedagogisch medewerkers kov

3 SBU

Breng snel de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart.

Pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren met Doen,
Praten, Bewegen en Rekenen de ontwikkeling van 0-4 jarigen.
De observatielijsten en handelingssuggesties geven een goed
beeld van de spraak/taal, ontluikende gecijferdheid, sociaal
emotionele en motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen
en peuters.

Het biedt mogelijkheden voor uitwisseling met collega’s en
geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind nóg
duidelijker in beeld te krijgen. Met deze compacte cursus maak
je niet alleen kennis met de observatielijsten maar ook met het
gebruik ervan in de praktijk.

Aan de slag met Doen, Praten,
Bewegen en Rekenen digitaal

K0303

2 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

6 SBU  

Als pedagogisch medewerker of pedagogisch coach weet je 
hoe belangrijk het is om met ouders samen te werken aan de
taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom heeft de locatie
een beleid op ouderbetrokkenheid en taalstimulering. Toch
blijkt het in de praktijk soms lastig om ouders daadwerkelijk 
te betrekken. Hoe motiveer je ouders om naar een ouder-
bijeenkomst te komen? Hoe leg je uit dat samen praten tijdens
dagelijkse activiteiten belangrijk is voor de taal- en brein-
ontwikkeling van hun kind? En hoe help je ouders om dat vaker
te gaan doen?

In deze training ga je aan de slag om effectiever met ouders
samen te werken. 

Samenwerken met ouders aan de
taalontwikkeling

K0405

3 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

11 SBU  

13

Doelgericht werken aan begrijpend luisteren 
Deze cursus omvat twee bijeenkomsten over het doelgericht stimuleren van begrijpend
luisteren bij kinderen van 3-7 jaar. Op deze leeftijd is interactief voorlezen een krachtig
middel voor taalstimulering en woordenschatuitbreiding.

Begrijpend luisteren is een proces waarbij kinderen actief luisteren en meedenken over
een voorgelezen verhaal of (informatieve) tekst. Kinderen geven hierbij betekenis aan een
verhaal of tekst. Als je gericht start met begrijpend luisteren in de onderbouw, zal dit de
opbrengsten van het begrijpend lezen ten goede komen. 

In deze cursus leer je hoe je jonge kinderen op een doelgerichte betekenisvolle wijze
kennis kunt laten maken met subvaardigheden (zoals verbanden leggen) de
leesstrategieën en actief luisteren. Daarnaast krijg je handreikingen hoe je de overgang
van luisterplezier in de onderbouw naar leesplezier en leesmotivatie in de bovenbouw
kunt ondersteunen.

‘Zinvol, praktisch en goede voorloper op begrijpend lezen.’
— Reactie cursist

K0404

2 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en logopedisten

10 SBU

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/cursussen/doelgericht-werken-aan-begrijpend-luisteren-po
https://www.cedgroep.nl/cursussen/aan-de-slag-met-doen-praten-bewegen-en-rekenen-digitaal
https://www.cedgroep.nl/cursussen/samenwerken-met-ouders-aan-de-taalontwikkeling
https://www.cedgroep.nl/cursussen/spelen-in-hoeken-rekenbegrippen-po
https://www.cedgroep.nl/cursussen/spelen-in-hoeken-taal-kov
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Teach Like a Cham-Breinsleutels - Het jonge kind
Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. In deze cursus ontdek je 
wat je hiermee kunt doen in de groep. Door te begrijpen wat er tijdens de interactie in 
het brein van de kinderen gebeurt, kun je je handelen beter afstemmen. Wat hebben de
kinderen op dat moment nodig?

Deze cursus is gebaseerd op het doe-, werk- en leerboek Breinsleutels - Het jonge kind
voor pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten (groep 1 en 2). De auteurs
leggen aan de hand van kennis over het brein en leren uit, wat er gebeurt in de boven-
kamer van jonge kinderen als je informatie vaak herhaalt. Of als je meteen gerichte
feedback geeft, of als je vragen stelt. Het is een boek met korte teksten en veel 
doe-dingen voor jezelf: vragen, opdrachten en uitwerkingen. In de cursus komt zowel 
de theorie als de praktijk aan bod.

Inhoud
• kennis over het brein en hoe kinderen leren
• de functies die ons gedrag beïnvloeden
• welke breinsleutels er nodig zijn om 'de deuren' naar de bovenkamer open te zetten
• het belang van spel
• het toepassen van Breinsleutels in de praktijk

K0304

3 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

13 SBU

Breinsleutels Het jonge kind

Waarom is het zo belangrijk om informatie vaak te herhalen? Waarom leren kinderen beter als
je ze direct vertelt wat ze goed hebben gedaan? Waarom ondersteun je het leerproces bij jonge
kinderen door het stellen van vragen?

In het doe-, werk- en leerboek Breinsleutels - Het jonge kind voor pedagogisch medewerkers en
onderbouwleerkrachten (groep 1 en 2) beantwoorden de auteurs bovenstaande vragen en meer.
Ze leggen aan de hand van kennis over het brein en leren uit, wat er gebeurt in de bovenkamer
van jonge kinderen als je informatie vaak herhaalt, als je meteen gerichte feedback geeft en als
je vragen stelt. Je komt te weten hoe je de kinderen in je groep helpt met deze zogenoemde
Breinsleutels om de deuren naar hun bovenkamer open te zetten, zodat ze beter kunnen leren.

Het is een boek met korte teksten en veel doe-dingen voor jezelf: vragen, opdrachten,
uitwerkingen. Je kunt erin lezen, maar ook in schrijven, kleuren, knippen en plakken. Je maakt
er je eigen boek van door het op jouw manier aan te pakken. Je kunt het zelf doorwerken, maar je
kunt dit ook samen met collega's doen, zodat je van en met elkaar kunt leren.

Bestel op onze website.

Teach Like a Champion

P1003

3 bijeenkomsten

Leerkrachten po 

20 SBU 

Ben je op zoek naar hoe je uitdagende hoeken neerzet waar de doelen goed tot uiting komen?
Waar vinden je leerlingen de doelen terug? Hoe werk je doelgericht en spelenderwijs aan een
betekenisvol thematisch aanbod? Deze cursus is met name voor leerkrachten van groep 1 en
2 die kleuters recht willen doen door hen meer te laten spelen.

Je verdiept je kennis en vaardigheden rondom spel en spelend leren. In groep 1 en 2 verschilt
de didactiek met het schoolse leren. Doelen worden bij voorkeur flexibel gepland, omdat de
ontwikkeling van kleuters niet precies voorspelbaar is. Leerlijnen en SLO-doelen geven hou-
vast, maar kunnen niet op vaste volgorde doorgewerkt worden. We bespreken hoe je omgaat
met je observaties, welke data levert het op en wat dit betekent voor je handelen. We nemen
hierin werken in 4D (data-duiden-doelen-doen) mee uit het boek Kleutersprongen 2.0.

Aan het einde van de cursus kun je een rijke speel-/leeromgeving scheppen, spelsituaties
mogelijk maken en nieuwe inhouden aanreiken. 
Je sluit af met een presentatie over spelsituaties in je eigen groep en jouw plannen. 

‘Een cursus met veel variatie en praktijkideeën!’
— Reactie cursist

Opbrengstgericht spelen in de onderbouw 

Klik hier 
om te 

bestellen

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/breinsleutels-het-jonge-kind?variant=7600
https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/breinsleutels-het-jonge-kind?variant=7600
https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/breinsleutels-het-jonge-kind?variant=7600
https://www.cedgroep.nl/cursussen/breinsleutels-het-jonge-kind
https://www.cedgroep.nl/cursussen/opbrengstgericht-spelen-in-de-onderbouw-po
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De meerwaarde van 
opbrengstgericht spelen
Tekst Renate Mamber 

Hoe werk je aan kerndoelen in groep 1 en 2 zonder dat het te schools wordt? Veel leerkrachten worstelen daarmee.
De cursus Opbrengstgericht spelen richt zich op (be)geleid spelen, terwijl je tegelijkertijd aan de doelen werkt.

De cursus Opbrengstgericht spelen draait
nu voor het derde jaar en de belangstelling
is nog steeds groot. Ondanks het leraren-
tekort en de werkdruk zijn er voldoende
leerkrachten die tijd vrij maken om zich
verder te ontwikkelen. De cursisten 
hebben vragen als: hoe zorg ik voor 
uitdagende speelhoeken waar de kinderen
tot leren komen? Hoe kan ik kinderen 
uitdagen in hun spel of aansluiten bij hun
spel? Hoe los mag het spelen zijn, terwijl
je aan de doelen werkt? 

Zoveel meer  
‘Ik ben hier om meer informatie te 
verzamelen zodat ik kan aantonen dat
spelen ook opbrengstgericht kan zijn’,
zegt een cursist. ‘Iedereen wil constant
resultaten zien en daardoor wordt het
kleuteronderwijs steeds schoolser en
schoolser. Maar spelen is zoveel meer dan
alleen spelen.’ Een andere cursist sluit
daarop aan. ‘Ik werk nu vooral in circuit-
vorm aan de doelen. Dat houdt in dat ik de
kinderen bij toerbeurt bepaalde werkjes
geef, maar daarbij is minder ruimte voor
eigen inbreng. Ik hoop hier veel praktische
kennis te krijgen over hoe ik aan de 
doelen kan werken in het spel en in mijn

speelhoeken. Ik zoek kennis die ik direct
morgen in de groep kan toepassen.’ Saskia
van den Akker van de CED-Groep komt in
drie bijeenkomsten aan de wensen van de
cursisten tegemoet. ‘Ik bied theorie, maar
de leerkrachten moeten het vooral zelf 
ervaren’, zegt ze. ‘Ik geef praktische 
opdrachten, zowel in de cursus als 
opdrachten voor op school. Alle opdrach-
ten worden vervolgens uitgebreid tijdens
de bijeenkomsten besproken.’ 

Tot leren komen 
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt direct
flink ingezoomd op het belang van (be) 
geleid spel en verschillende spelvormen.
Ook spelontwerp komt daarbij aan de
orde. ‘Uit een goed spelontwerp kun je als
leerkracht veel halen’, zegt Saskia. ‘Je
kunt daarmee de voorwaarden scheppen
waarop kinderen tot leren kunnen komen.
Je kunt dat heel ontwikkelingsgericht 
invullen op verschillende niveaus.’ 
Ze geeft als voorbeeld cadeaus inpakken.
‘Je kunt als leerkracht een rol papier,
schaar en plakband neerleggen en de 
kinderen hun gang laten gaan. Dat is goed
voor de ontwikkeling van vele gebieden en
daarbij komt de autonomie van een kind

tot zijn recht. Als je vervolgens zorgt voor
papier en cadeaus van verschillende
groottes, dan moeten kinderen gaan 
nadenken over welk cadeau waar het
beste in past. Voor de kinderen die al iets
verder zijn, kun je beginnen met meten.
Op die manier zijn de kinderen bezig met
ruimtelijk inzicht.’ Een van de praktische
opdrachten die de leerkrachten in de 
cursus krijgen, is om voor verschillende
spellen en attributen meerdere toepassin-
gen en leerdoelen te bedenken. Wat kun je
bijvoorbeeld met een speelgoedfolder of
met herfstbladeren? De mogelijkheden
blijken legio. ‘Uit een speelgoedfolder
kunnen ze knippen wat ze leuk vinden’,
zegt een cursist. ‘Vervolgens kun je ze
laten bepalen wat elk speelgoed kost.
Daarna kun je ze winkeltje laten spelen
waarbij ze het speelgoed verkopen.’ Ook
met herfstbladeren kun je vele kanten op.
‘Je kunt bladeren voelen, je kunt ze tellen
en neerleggen op grootte, enzovoort.’ 

Zelf meespelen  
Saskia vertelt dat bij opbrengstgericht
spelen net als bij opbrengstgericht leren
de 4 d’s belangrijk zijn: data, duiden, 
doelen, doen. ‘Bij alles wat je doet ga je na
wat je weet van het kind, hoe je dat kan
duiden en welke doelen daarop aansluiten.
Vervolgens voer je een gerichte aanpak uit
en kijk je wat dat oplevert.’ Ook benadrukt
zij het belang om zelf mee te spelen. 
‘Als leerkrachten meespelen, kunnen ze
sturen. Ze kunnen bijvoorbeeld woorden-
schat toevoegen, taal stimuleren, het spel
uitbreiden en verbindingen leggen. 
Kinderen leren door nadoen, meedoen en
samendoen.’ Na afloop van de eerste 
bijeenkomst vraagt Saskia de cursisten
wat ze morgen anders gaan doen. 
‘Kritisch kijken naar mijn speelhoeken’,
wordt genoemd, en: ‘Beter observeren,
want een kind speelt nooit zomaar.’ Maar
vooral: ‘Zelf meer meespelen.’

Meer weten?
Mail naar jongekind@cedgroep.nl.
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DGM Even denken…

Even denken… Denkgesprekken met kinderen is een herziene versie van het boek DGM in de
praktijk, het handboek voor Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM). Het is bedoeld als
inspiratiebron voor het voeren van denkgesprekken met kinderen, gebaseerd op DGM van
Marion Blank.

Het boek Even denken… Denkgesprekken met kinderen bevat uitgeschreven activiteiten waarbij
telkens suggesties worden gegeven voor denkvragen, die prikkelen tot nadenken en praten. 
De denkvragen bij de activiteiten zijn ingedeeld naar vier niveaus, die de taal-denkontwikkeling
van kinderen tussen ongeveer tweeënhalf en zeven jaar volgen.

Voorop staat dat de kinderen plezier beleven aan de activiteiten.

Denkkracht in de kinderopvang
Goede interactie stimuleert de taalontwikkeling en zet kinderen aan tot denken. Hoe kun je
kinderen uitdagen tot gesprekken? Hoe kun je jonge kinderen stimuleren tot nadenken? 
Dat doe je door met hen uitdagende denkgesprekken te voeren. Hiermee geef je ze een
krachtige start zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische denkers.

Maar voorop staat dat de kinderen plezier beleven aan de activiteiten. Tijdens de cursus
besteden we veel aandacht aan je eigen interactievaardigheden. Je wordt je bewust van de
manier waarop je communiceert. Deze cursus is gebaseerd op de principes van de
Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) van Marion Blank en sluit aan bij de 21e-eeuwse
vaardigheden.

‘Het analyseren van eigen denkgesprekken was zeer interessant.’
— Reactie cursist

K0401

3 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

20 SBU

Eenvoudig te bestellen op onze website.

Babyspecialist
Volgens de wet IKK moeten alle pedagogisch medewerkers in de
babyopvang een scholing over het werken met 0-jarigen volgen
voor 2025. Werk jij in de babyopvang en heb je hier nog niet aan
voldaan? Dan is deze cursus voor je geknipt!

Alle ontwikkelingsdomeinen komen aan bod, zoals de taal-
ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuiglijke en
motorische ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling en de
cognitieve ontwikkeling. Bij deze ontwikkelingsdomeinen
zoomen we in op één van de zes interactievaardigheden:
sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structuur en
grenzen bieden, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering
en begeleiden van interacties.

K0202

6 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov 

24 SBU 

Teach Like a Cham-Kiekeboe 
Werken met baby’s is een apart vak, waar specifieke kennis en
vaardigheden voor nodig zijn. De wet Innovatie Kwaliteit Kinder-
opvang (IKK) stelt: alle pedagogisch medewerkers die met 
baby’s werken, moeten voor 2025 gecertificeerd zijn met een
erkend geaccrediteerd certificaat.

Kiekeboe is ontwikkeld voor het vve-concept Piramide. Het is als
zeer goed beoordeeld en te gebruiken met andere pedagogische
visies en vve-programma’s. Dus ook als je geen gebruik maakt
van Piramide is deze cursus zeer waardevol als je met baby’s
werkt. In de bijeenkomsten oefen je om baby’s en dreumesen 
uit te dagen tot spel. Je kennis verdiept zich op grond van de
nieuwste wetenschappelijke inzichten. Je maakt kennis met 
een zelfevaluatie-instrument waarmee je de kwaliteit van jezelf
en het team kan borgen.

K0203

4 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers 

29 SBU

Klik hier 
om te 

bestellen

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/even-denken
https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/even-denken
https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/even-denken
https://www.cedgroep.nl/cursussen/denkkracht-in-de-kinderopvang
https://www.cedgroep.nl/cursussen/babyspecialist
https://www.cedgroep.nl/cursussen/piramide-kiekeboe-kov-utrecht
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Wat zijn de oorzaken van opvallend of afwijkend
gedrag? En wat vraagt het kind met dit gedrag
eigenlijk van jou, welke hulpvraag gaat erachter
schuil? We hebben soms te maken met een
kind dat opvallend of afwijkend gedrag vertoont;
nauwelijks stil kunnen zitten, met speelgoed
gooien, wegrennen of bijna niet praten. Daar
moet je wat mee en daarom bieden we een
aantal cursussen aan waarmee je afwijkend of
opvallend gedrag leert herkennen en duiden.
Want als je weet welk signaal een kind met zijn
gedrag geeft, dan kun je jouw aanpak beter 
afstemmen op wat het kind nodig heeft. 
Zo creëer je een omgeving, waarin ook deze
kinderen tot hun recht komen.

LeerkrachtenOpvallend gedrag

Basiscursus Omgaan met opvallend gedrag bij jonge kinderen

K0701

3 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers 

9 SBU

Gedrag valt op, wanneer het niet (meer) past bij de ontwikkelingsfase van een kind. Is dat 
het geval, probeer er dan achter te komen hoe het komt dat hij of zij zich op een bepaalde
manier gedraagt. Door de signalen van het kind te herkennen kun je aansluiten bij de
behoeften van het kind. 

Tijdens deze cursus krijg je achtergrondinformatie over opvallend gedrag bij jonge kinderen
en leer je hoe je daarop het beste kunt reageren. Deze basiscursus is gebaseerd op het boek
Trapsgewijs dat je bij de eerste cursusbijeenkomst krijgt uitgereikt. Het boek beschrijft
verschillende soorten opvallend gedrag, geeft veel praktische tips en is geschreven voor
pedagogisch medewerkers die werken met kinderen tot 4 jaar.   

Resultaat
• Je leert gericht en planmatig werken aan ontwikkeling en gedrag.
• Je leert signalen herkennen in gedrag van kinderen.
• Je krijgt aanknopingspunten voor de begeleiding van kinderen.
• Je krijgt inzicht in je eigen rol en het belang daarvan als pedagogisch medewerker.

Teach Like a Cham-

K0708

2 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers bso 

9 SBU  

Gedrag is een signaal voor de bso
Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag
kunnen geven en hoe je daaraan tegemoet komt. We besteden
aandacht aan het herkennen van signalen van kinderen met
behulp van praktische hulpmiddelen.

Inhoud
• herkennen van gedragssignalen
• koppeling naar vier gedragsclusters: druk gedrag, agressief

gedrag, teruggetrokken gedrag en sociaal opvallend gedrag
• werken met het ABC-schema
• koppeling naar enkele veel voorkomende

ontwikkelingsstoornissen (angst, ODD, autisme en ADHD)
• van gedrag naar opvoedingsbehoeften
• tegemoet komen aan opvoedingsbehoeften 

in een groep

Gedrag is een vak - Gedrag is een signaal

Wanneer je gedrag als vak benadert,
zoals in het boek Gedrag is een vak,
werk je met jouw leerlingen
opbrengst-gericht aan gedrag.
Ondanks dat je met het grootste deel
van jouw groep goed aan de slag
kunt, kan het zijn dat er voor een
aantal leerlingen meer nodig is. Zij
blijven opvallend gedrag laten zien.
Dit gedrag komt ergens vandaan. 

Het is voor jou als leerkracht een signaal. De leerling roept als het
ware:'Ik heb jou nodig!' Waarvoor precies, daar kun je met behulp van
dit boek achterkomen. Samen met de leerling zelf, zijn ouders en je
collega's ga je opzoek naar wat een leerling nodig heeft en wat jij op
school kunt bieden. Wanneer je weet welk signaal onder het gedrag
zit, kun je komen tot een passende aanpak. 
Gedrag is een signaal!

Ga naar de webwinkel.

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier 
om te 

bestellen

https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/gedrag-is-een-vak-gedrag-is
https://www.cedgroep.nl/cursussen/basiscursus-omgaan-met-opvallend-gedrag-bij-jonge-kinderen
https://www.cedgroep.nl/cursussen/gedrag-is-een-signaal-voor-de-bso
https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/gedrag-is-een-vak-gedrag-is
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Kleuters die je op een goede manier 
stimuleert, gaan op elk gebied met 
sprongen vooruit. Dat wil je als 
professional natuurlijk wel voor elkaar
krijgen. Deze uitdaging vraagt wel wat 
van je, maar je staat er niet alleen voor. 
De CED-Groep kent zijn pappenheimers 
en helpt je graag om het beste uit je leer-
lingen én uit jezelf te halen. Jouw 
dagelijkse praktijk in groep 1 en 2 en de
manier waarop kleuters spelenderwijs
leren, zijn het uitgangspunt van onze 
cursussen.

Kleuters

Kleutersprongen 2.0

Onderwijs aan kleuters is een vak apart, lesgeven in groep 1-2 vraagt specifieke kennis en vaardig-heden.
Het is dus niet meer dan logisch dat leerkrachten in die groepen dan ook speciale aandacht verdienen.

De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten één van de belangrijkste speerpunten in het
onderwijs: haal eruit wat erin zit door het onderwijsproces te optimaliseren, zónder aan kinderen te trekken.
De inspectie vraagt scholen te laten zien hoe zij óók in de groepen 1 en 2 werken aan het behalen van
optimale opbrengsten. Dat vraagt om een duidelijke visie en concretisering van het onderwijs in groep 1-2.

In dit boek vind je een overzichtelijke en praktische werkcyclus: Opbrengstgericht werken (OGW) in 4D. 
Deze werkcyclus draait om vier steeds terugkerende stappen in de voorbereiding en de uitvoering van het
onderwijs aan kleuters: Data, Duiden, Doelen en Doen. Door te werken met OGW in 4D kun jij als leerkracht
de kleuters zo goed mogelijk helpen om hen sprongen te laten maken in de ontwikkeling, op een wijze die
past bij jonge kinderen én waarmee ze resultaten behalen. De werkcyclus 4D biedt een mooie kapstok 
voor kwaliteitsverbetering op verschillende niveaus in de schoolorganisatie.

Teach Like a Champion

P1005

1 bijeenkomst

Leerkrachten onderbouw po 

9 SBU 

Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein, maar wat kun je ermee in de
groep? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? Wat is het belang van spel voor de
ontwikkeling van het kleuterbrein? 

Resultaat
• Je hebt basale kennis van het lerende brein.
• Je weet hoe belangrijk spel is voor de ontwikkeling van het kleuterbrein.
• Je weet hoe leerkrachtvaardigheden (‘breinsleutels’) invloed uitoefenen op het lerende

brein.
• Je kunt deze leerkrachtvaardigheden bewust inzetten om ervoor te zorgen dat 

opdrachten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van kleuters.
• Je kunt theoretische kennis over de werking van het kleuterbrein toepassen in

praktijksituaties.

Het boek Breinsleutels – Het jonge kind ontvang je tijdens de cursusbijeenkomst.

Het kleuterbrein wil spelen

Bestel op onze website.

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier 
om te 

bestellen

https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/kleutersprongen-2-0-opbrengstgericht-werken-in-groep-1-2
https://www.cedgroep.nl/cursussen/het-kleuterbrein-wil-spelen
https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/kleutersprongen-2-0-opbrengstgericht-werken-in-groep-1-2
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Teach Like a Champion

P1006

3 bijeenkomsten

Leerkrachten groep 1 en 2 po 

9 SBU 

Taakspel is een methodiek waarmee je spelenderwijs en gericht werkt aan de taakgerichtheid
van kinderen en een prettig groepsklimaat. Taakspel helpt gedragsproblemen voorkomen.
Taakspel Kleuters is afgestemd op de onderbouw. Gaat jouw school Taakspel Kleuters
invoeren of ben je een nieuwe leerkracht in groep 1/2? In deze cursus leer je hoe je Taakspel
Kleuters effectief inzet in je groep.

Resultaat
• Je bent bekend met de doelen, opbouw, planning en effecten van Taakspel.
• Je kunt in de groep op de juiste manier werken met Taakspel.
• Je weet hoe je gedrag observeert en kunt omgaan met regel overtredend gedrag.
• Je weet hoe je positieve controle uitoefent in de groep.
• Je kunt Taakspel verbreden naar andere onderwijssituaties.
• Je hebt een plan gemaakt om Taakspel te borgen op de school.

‘Er zijn op groepsniveau nauwelijks gedragsproblemen meer.’
— Reactie cursist

Taakspel voor kleuters voor leerkrachten gr 1/2

Teach Like a Champion

P1007

2 bijeenkomsten

Leerkrachten groep 1, 2 en 3 en intern begeleiders po 

20 SBU 

De tijd dat kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die in mei 
jarig zijn, zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Najaarskinderen zitten bijna drie jaar óf
slechts anderhalf jaar in de kleutergroep. Een immens verschil, met gevolgen voor de 
verdere schoolloopbaan. Wanneer kies je voor verkorting of verlenging? Hoe zorg je voor een
doorgaande lijn?
Het uitgangspunt van de Inspectie is dat kinderen het primair onderwijs in acht jaar door-
lopen. In deze periode mag het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen niet
verstoord worden. Verlenging van de kleuterbouw mag dus geen zittenblijven inhouden, 
maar moet een voortgang zijn van wat een kind al kan. De voortgang in ontwikkeling is
bepalend, niet de kalenderleeftijd. In de cursus leer je zorgen voor de ononderbroken
ontwikkeling waar de kinderen recht op hebben.

Resultaat
• Je kunt, samen met je collega’s, een doordacht protocol opstellen voor de overgang 

1, 2 en 3 (inclusief handelwijze bij najaarskinderen).
• Je hebt zicht op de preventiemaatregelen om kinderen een doorgaande lijn aan te bieden.

‘Tijdens de cursus heb ik veel bruikbare informatie
ontvangen. Heel interessant!’
— Reactie cursist

De overgang van 1 naar 2 naar 3

Teach Like a Cham-

P1013

3 bijeenkomsten

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers groep 0-1 

15 SBU 

Werken in de peuter-kleutergroep
Er is veel geschreven en gesproken over ontschotting in het onderwijs en de opvang. 
Hoe kan je de knip tussen opvang en onderwijs minder scherp maken als het gaat om de
ontwikkeling tussen peuters en kleuters? Er is gebleken dat een nauwere samenwerking
een positief effect heeft op de interprofessionele samenwerking.

Inhoud
Wanneer je besluit om een peuter-kleutergroep op te starten, moet je met een aantal
factoren rekening houden. Door gericht aan samenwerking te zoeken tussen opvang en
school worden de volgende kansen gecreëerd:
• Start bij de visie, het doel van samenwerking
• Kansen voor samenwerking
• Organisatie
• Aanbod voor de kinderen

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/cursussen/taakspeltraining-voor-kleuters-voor-nieuwe-leerkrachten
https://www.cedgroep.nl/cursussen/de-overgang-van-1-naar-2-naar-3
https://www.cedgroep.nl/cursussen/werken-in-de-peuter-kleutergroep-po


20

Teach Like a Champion

P1008

3 bijeenkomsten

Leerkrachten onderbouw po 

9 SBU 

We hebben allemaal minstens één of twee kleuters in de groep van wie je denkt: wat een
slimme opmerkingen of wat een rijk spel! Of: dit kind is zo snel uitgespeeld, bied ik nog
voldoende uitdaging? Of: dit kind kan niet overweg met leeftijdgenoten, maar zoekt contact
met oudere kleuters of volwassenen. 

Deze kinderen zijn niet per se hoogbegaafd, maar hebben duidelijk een voorsprong op één 
of meer ontwikkelingsgebieden. We noemen ze pienter, slim of meerbegaafd. Het lijkt erop
dat we steeds meer van deze kinderen in de groepen krijgen. Ook in groepen met veel
'achterstand' komt een ontwikkelingsvoorsprong verrassend vaak voor. Hoog tijd voor een
goede oriëntatie op dit onderwerp en de consequenties voor latere levensfasen.

Resultaat
• Je kunt kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong herkennen.
• Je kunt je onderwijsaanbod aanpassen aan de onderwijsbehoefte van een kleuter met 

een ontwikkelingsvoorsprong.

‘Enthousiaste en deskundige cursusleidster met duidelijke 
praktijkvoorbeelden waar je wat aan had.’
— Reactie cursist

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Teach Like a Champion

P1011

3 bijeenkomsten

Leerkrachten groep 3 

15 SBU 

Kinderen leren in groep 1-2 vooral spelenderwijs. Een rijk ingerichte speelleeromgeving met
thematisch ingerichte spelhoeken, volop ruimte voor beweging, een aanbod van betekenis-
volle spelactiviteiten, afgewisseld met momenten van instructie. Eenmaal in groep 3 
verandert die leeromgeving en ziet het onderwijs aan hen er behoorlijk anders uit. Deze
kinderen zijn echter nog maar net kleuter-af, hebben nog steeds een grote speelbehoefte en
zijn tegelijkertijd al behoorlijk zelfstandig. Hoe zorgen we voor een goede continuïteit,
rekening houdend met onderwijsbehoeften van die kinderen? 

Resultaat
• Je hebt een doorgaande lijn groep 2-3.
• Je kunt beter aansluiten op onderwijsbehoeften van kinderen in groep 3.
• Je hebt een reeks praktische ideeën aangereikt gekregen die je direct kunt gaan

toepassen.
• Je hebt de nodige praktijkervaring opgedaan met spelenderwijs leren.
• Je kunt beter keuzes maken die passen bij leerkracht en groep.

Spelenderwijs leren: aansluiting groep 2-3

Teach Like a Champion

P1004 

3 bijeenkomsten

Leerkrachten onderbouw po

21 SBU  

Voor kleuters is ontdekken en spelen een belangrijke manier om zich te ontwikkelen. 
Maar hoe integreer je de leerdoelen in het spel? Hoe zorg je dat er voldoende ruimte is voor 
de kinderen om zelf te ontdekken en dat de kinderen ook effectief leren?

In deze cursus wordt verbinding gemaakt tussen de 21e-eeuwse vaardigheden, spelen,
ontdekkend leren, stimuleren van de ontwikkeling en doelgericht werken aan de vereiste
doelen. Bij creatieve denkers en doeners gaat het erom aan te sluiten bij de natuurlijke
nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen. Spelenderwijs wordt gewerkt aan de taal-,
rekenontwikkeling, oriëntatie op zichzelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. Het is 
de uitdaging voor de leerkracht om kinderen daarin te stimuleren en voldoende ruimte te
geven om te experimenteren en te onderzoeken.

Een rijke speelleeromgeving en denkstimulerende vragen dagen kinderen uit om te
onderzoeken, uit te proberen, te voorspellen, oplossingen te bedenken en te redeneren. 
In de bijeenkomsten gaan we in op hoe je ontdekkend leren kunt organiseren en inplant.
Hierbij gebruiken we de nieuwe inhoudskaarten en kernvaardigheden van de SLO. 
Ontdekkend leren is gebaseerd op de nieuwste inzichten over de breinontwikkeling van
kinderen.

Creatieve denkers en doeners

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/cursussen/kleuters-met-een-ontwikkelingsvoorsprong
https://www.cedgroep.nl/cursussen/spelenderwijs-leren-aansluiting-groep-2-3
https://www.cedgroep.nl/cursussen/creatieve-denkers-en-doeners
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Voor de voor- en vroegschoolse educatie (vve) zijn 
verschillende programma’s. Vve-programma’s richten
zich vooral op de taalontwikkeling, motorische 
ontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling en 
gecijferheid. Ervoor zorgen dat kinderen zonder 
achterstand aan groep 3 beginnen, is het belangrijkste
doel. De betrokken én gecertifieerde adviseurs van de
CED-Groep begeleiden je graag bij de invoering van 
(diverse) vve-programma’s, bijvoorbeeld met 
praktische teamtrainingen. Je krijgt inzicht in alle 
ins en outs van het programma en leert ermee werken
in jouw eigen groep. 

Instroomcursus
Naast verschillende teamtrainingen zijn er ook 
trainingen voor individuele medewerkers. In deze 
individuele trainingen zorgen we dat je wordt 
bijgeschoold tot het niveau van de rest van jouw team. 

Vve-programma’s
Voor de invoering van de volgende vve-programma’s
bieden wij trainingen aan:
• Uk & Puk
• Ben ik in Beeld
• Sil op school
• Piramide
• Kaleidoscoop
• Peuterplein en Kleuterplein
• Startblokken en Basisontwikkeling
• Vier vve

Train-de-trainer
We leiden ook trainers op, die de implementatie in 
hun eigen organisatie kunnen begeleiden. 
Dat doen we voor:
• Ben ik in Beeld
• Uk & Puk

Vve

Vier vve

K0215

12 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers 

De Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (vve) bestaat uit 12 dagdelen, biedt een
goede startkwalificatie voor vve en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Met de
Basistraining vve krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het
pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed
hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. Pedagogisch medewerkers begeleiden en
stimuleren de ontwikkeling en het leren; dit is zeker belangrijk voor kinderen met risico op
onderwijsachterstanden. Pedagogisch medewerkers leren in de Basistraining vve goed naar
kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. 
Zo maken zij het verschil!

De basistraining van Vier vve is ontwikkeld door vier experts in de kinderopvang en het
onderwijs, waaronder de CED-Groep.

De voordelen van Vier vve
• gebaseerd op recente inzichten uit de literatuur en onderzoek
• ontwikkeld in samenspraak met experts uit het veld, de wetenschap en opleidingen
• je wisselt kennis en vaardigheden uit met andere deelnemers in dit programma

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/advies/vve-programma-vier-vve-voor-de-kinderopvang


K0213

14 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

In het trainingstraject voor vve-certificering leer je het
programma Uk & Puk op een goede manier te gebruiken op de
groep en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van
kinderen te vergroten. Ervaring leert dat een goede invoering
voorwaarde is om alles uit het programma te halen. Met het goed
doorlopen van de opleiding ontvang je als deelnemer een officieel
vve-certificaat Uk & Puk.

Van pedagogisch medewerkers (minimaal opgeleid op MBO-
niveau 3) wordt verwacht dat zij een verandering in werkwijze
laten zien. In de kinderopvang heeft lange tijd de nadruk vooral
gelegen op het verzorgende en pedagogische aspect. Nu komen
daar ook meer ontwikkelingsgerichte en didactische
vaardigheden bij kijken. 

Vve-certificering Uk & Puk

K0204

7 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

112 SBU 

Voor pedagogisch medewerkers die nieuw of nog niet getraind zijn  in een organisatie die al
met Uk & Puk werkt, is er de instroomcursus. Omdat zij in een omgeving werken waar 
Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit 
het totale trainingstraject Uk & Puk verkort aangeboden. 

De pedagogisch medewerker werkt samen op de groep met een al gecertificeerd mede-
werker. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een
gecertificeerd pedagogisch medewerker. Maar ook pedagogisch medewerkers die geen 
eigen groep hebben of van baan willen wisselen kunnen meedoen aan de instroomcursus,
mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Instroomcursus Uk & Puk

Deze Instroomcursus Uk & Puk is blended en bestaat daardoor
uit 12 bijeenkomsten, deels live en deels online. 
Het betreft een pilottraject waarbij de opbrengsten en kwaliteit
goed gevolgd worden. Dit traject bestaat uit een combinatie van
live bijeenkomsten, online opdrachten en online bijeenkomsten.
De online opdrachten bestaan uit zelfstudie met daaraan
gekoppeld opdrachten en/of praktijkopdrachten. 
Na deze online opdrachten volgt een online bijeenkomsten via
Ms Teams om de opdrachten uit te wisselen en onderwerpen
verder te verdiepen De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in
de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor
hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en
worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. 

Instroomcursus Uk & Puk - blended 

K02041 

9 fysieke bijeenkomsten en 3 online

Pedagogisch medewerkers kov

90 SBU 
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Wat is Uk & Puk?
Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door
actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby's, dreumesen en
peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven.
De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Thema's
Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de
belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema
zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze
activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse
gang van zaken. 
In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelings-
domeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling,
motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. 
Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleer-
omgeving en het inzetten van materiaal. Natuurlijk draait het bij 

Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert
baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief
bezig te zijn en lekker te spelen!

SLO-doelen
Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en
sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma's.

Erkend
Het programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve
Jeugdinterventies en is daarmee door de Erkenningscommissie
Interventies erkend als effectief vve-programma. 

Lees meer op: www.ukpukvve.nl

Uk & Puk 

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/advies/vve-programma-uk-puk-voor-de-kinderopvang
https://www.cedgroep.nl/cursussen/instroomcursus-uk-puk-blended
https://www.cedgroep.nl/cursussen/instroomcursus-uk-puk-blended
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Welke routekaart en hoe zit het met andere bijscholing?
De hercertificering van Uk & Puk pedagogisch medewerkers is
bedoeld zodat ze zich blijven bekwamen in het werken met 
Uk & Puk en zich blijven ontwikkelen. Dit sluit aan bij de wet
permanente educatie en de eisen vanuit het inspectierapport.

Er zijn op basis van het nieuwe trainersmateriaal routekaarten
gemaakt. Wanneer pm’ers nog met het oude deelnemers-
materiaal opgeleid zijn, adviseren wij om hiermee aan de slag te
gaan zodat ze de nieuwe werkwijze van Uk & Puk zich eigen
maken. Welke routekaart hangt af van de aandachtspunten vanuit
vve, directie en toezichtskader en behoeften van de pedagogisch
medewerkers.

Hercertificering van pm'ers

Wil je Uk & Puk trainer worden om binnen jouw organisatie de
pedagogisch medewerkers in dit programma te trainen of wil je
kinderopvangorganisaties begeleiden bij het implementeren van
UK & Puk? Volg dan de Train-de-trainer Uk & Puk en wordt een
professioneel en gecertificeerd Uk & Puk trainer. Als ontwikke-
laar van de training Uk & Puk voor pedagogisch medewerkers
leren we je de belangrijkste vaardigheden die een Uk & Puk
trainer nodig heeft om het vve-programma in de kinderopvang
te implementeren en te borgen.

Inhoud
• Het programma Uk & Puk
• Puk en opbrengstgericht werken, Puk in Peuterstappen
• Breinsleutels, hoe leren jonge kinderen
• Hoe implementeren, borgen en kwaliteit bewaken?
• Trainersvaardigheden

Train-de-trainer Uk & Puk

K0232

13 bijeenkomsten, 3 quickscans en 6 groepsconsultaties

Pedagogisch medewerkers kov

In mei 2019 verscheen nieuw trainingsmateriaal voor gecertifi-
ceerde trainers Uk & Puk ontwikkeld door de CED-Groep. 
In de nieuwe versie is het resultaatgericht werken geïntegreerd,
in tegenstelling tot in de oude versie. Verder is er onder meer
aandacht voor het verantwoord uitbreiden van de thema’s, 
de interactievaardigheden, buitenspel geïntegreerd in de thema’s,
kunstzinnige oriëntatie en beleidsonderdelen die te maken
hebben met het pedagogisch handelen op de werkvloer. Denk
daarbij aan het wenbeleid en ouderbetrokkenheid. Opzet van de
nieuwe training blijft dertien bijeenkomsten, drie quickscans en
zes groepsconsultaties per deelnemer.

Hercertificering Train-de-trainer 
Uk & Puk

Werk jij ook met veel plezier als gastouder en wil je de kinderen
een mooie en inspirerende periode laten beleven? Speciaal voor
gastouders heeft de CED-Groep een training in het werken met
Uk & Puk. Online en in je eigen gekozen tijd.

Inhoud
In deze training Uk & Puk voor gastouders leer je op een goede
manier te werken met Uk & Puk en daarmee doelgericht de
ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Er wordt
ingegaan op de wijze waarop je met de thema’s kunt omgaan,
hoe je een rijke speelleeromgeving creëert bij de thema’s en op
de mogelijkheid om echte activiteiten te ondernemen, routines 
in het gastgezin te implementeren en ouders te betrekken bij de
manier van werken. Zo werk je doelgericht en bewust aan de
brede ontwikkeling van jonge kinderen.

Uk & Puk voor gastouders 

K02042 

1 online bijeenkomst

Gastouders

10 SBU 

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

K0231

11 bijeenkomsten

K0221

Pedagogisch medewerkers kov, onderbouwleerkrachten 
die reeds gecertifieerd zijn

https://www.cedgroep.nl/cursussen/uk-puk-voor-gastouders-kov
https://www.cedgroep.nl/cursussen/hercertificering-uk-puk
https://www.ukpukvve.nl/uk-puk
https://www.ukpukvve.nl/uk-puk


Ben ik in Beeld is een compleet vve-programma, bedoeld voor de kinderopvang. Het richt zich
op het versterken van de competenties van pedagogisch medewerkers én sluit aan op de
behoeften van jonge kinderen. Met Ben ik in Beeld heb je handvatten in huis om de kinderen 
in de groep zo goed mogelijk te begeleiden. Het programma is opgenomen in de Databank
Effectieve Jeugdinterventies (NJi).

Bij Ben ik in Beeld staat de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers centraal.
Je gaat uit van de initiatieven en interesses van de kinderen, waardoor zij zich veilig en zelf-
verzekerd voelen. Je wacht niet af tot een kind iets doet, maar lokt dat bewust uit. Je maakt
hierbij onder andere gebruik van een vertelkoffer en verschillende themahoeken om interactie,
taal en spel te stimuleren. Om de voortgang en ontwikkeling in kaart te brengen, maak je
gebruik van de observatiemethode KIJK!.

Instroomcursus Ben ik in Beeld

K0206  

7 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

112 SBU 

Babyspecialist Ben ik in Beeld

K0235

6 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov

30 SBU

Volgens de wet IKK moeten alle pedagogisch medewerkers die in de babyopvang werken 
een scholing over het werken met 0-jarigen hebben gevolgd voor 2025. Werk je met baby’s?
Dan is deze cursus voor je geknipt!

Alle ontwikkelingsdomeinen komen aan bod, zoals de taalontwikkeling, sociaal-emotionele
ontwikkeling, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling en de
cognitieve ontwikkeling. Bij deze ontwikkelingsdomeinen zoomen we in op één van de zes
interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structuur en
grenzen bieden, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties.

Je leert een rijke speel-leeromgeving voor baby’s te creëren. Je leert de baby’s gericht te
stimuleren in activiteiten en plezier te hebben in een veilige omgeving. Je stemt dit af op het
dagritme en het individuele slaap-waakritme van de baby. Daarnaast komt ook het mentor-
schap, de rol van ouders en gesprekken met ouders aan de orde ten behoeve van het
afstemmen op de ontwikkeling en het welbevinden van de baby. 
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• Hoe stimuleer ik de totale ontwikkeling van de kinderen in
mijn groep?

• Hoe word ik me bewust van de gevolgen van mijn handelen
voor het kind?

Compleet programma
Ben ik in Beeld is een compleet vve-programma dat zich richt op
het versterken van de competenties van pedagogisch medewerkers
én aansluit op de behoeften van jonge kinderen. Je haalt hiermee
handvatten in huis om de kinderen in de groep zo goed mogelijk te
begeleiden. Het programma is bedoeld voor kinderopvang en
peuterspeelzalen.

Programmaonderdelen
Bij Ben ik in Beeld staat de interactie tussen kinderen en
pedagogisch medewerkers centraal. Je gaat uit van de initiatieven
en interesses van de kinderen, waardoor zij zich veilig en
zelfverzekerd voelen. Je wacht niet af tot een kind iets doet, maar
lokt dat bewust uit. Je maakt hierbij onder andere gebruik van een
vertelkoffer en verschillende themahoeken om interactie, taal en
spel te stimuleren. Om de voortgang en ontwikkeling in kaart te
brengen, maakt je gebruik van de observatiemethode KIJK!.

De voordelen van Ben ik in Beeld
• Ben ik in Beeld stimuleert de brede ontwikkeling van jonge

kinderen.
• Ben ik in Beeld versterkt de interactievaardigheden van

pedagogisch medewerkers.
• Er is een doorgaande leerlijn met de basisschool.
• Ben ik in Beeld is opgenomen in de Databank Effectieve

Jeugdinterventies (NJi).

Adviestraject
Om alles uit Ben ik in Beeld te halen, stellen we een pakket samen
van training en begeleiding. Samen bepalen we wat voor jouw
organisatie van belang is. Elementen die aan bod kunnen komen,
zijn taalbevorderende activiteiten en interactievaardigheden, zoals
interactief voorlezen en communiceren met jonge kinderen. Ook
spelen videobegeleiding en reflecteren op het eigen handelen een
belangrijke rol. Zo haal je daarna het beste uit alle kinderen. 

Meer weten?
Benieuwd hoe Ben ik in Beeld ook in jouw organisatie past? 
Neem contact met ons op via jongekind@cedgroep.nl

Ben ik in Beeld 

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.cedgroep.nl/cursussen/instroomcursus-ben-ik-in-beeld
https://www.cedgroep.nl/advies/uitgelicht-ben-in-in-beeld
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Doelgericht werken 
in de onderbouw
Tekst Karin van Breugel 

Sil op school is een flexibel kleuterprogramma vol variatie, bedoeld voor groep 1 en 2. Basisschool De Marke
gebruikt het programma sinds dit schooljaar. ‘Door Sil zijn we doelgerichter en meer beredeneerd gaan werken. 
En weten we zeker dat alle (sub)doelen van de SLO gedurende het jaar aan bod komen’, vertelt schoolleider 
Inge Vonken.

‘Vorig jaar gaf de inspectie aan dat we
doelgerichter en meer beredeneerd 
moeten gaan werken’, vertelt Inge 
Voncken. Zij is sinds twee jaar school-
leider op deze Apeldoornse basisschool.
‘Omdat alles begint in de onderbouw, zijn
we eerst op zoek gegaan naar een nieuwe
kleutermethode die past bij onze 
ontwikkelingsgerichte onderwijsvisie.’ 
De keus viel op Sil op school. ‘In Sil zijn
alle SLO-doelen en leerlijnen verwerkt.
Het is een heel mooi raamwerk. Toch 
houden de leerkrachten veel vrijheid om
activiteiten zelf in te vullen. Zeker onder-
bouwleerkrachten vinden dat heel leuk’,
vertelt Inge, die zelf jarenlang in kleuter-
groepen werkte. Onderbouwleerkracht
Frank Vergeer kende Sil op school al uit
een eerdere werkkring. Inge: ‘We zijn op
Franks oude school gaan kijken en 
hoorden daar positieve verhalen. Het is
fijn om iemand in huis te hebben die het
programma al kent. Dat versnelt de 
implementatie.’

Betekenisvol leren   
Frank: ‘Voor kleuters is het belangrijk om
een betekenisvolle speelleeromgeving te
creëren, waarin zaken met elkaar samen-
hangen. Omdat Sil een thematisch 

programma is, kan dat goed.’ Jaarlijks
komen zes thema’s aan bod, waaraan
steeds zes weken wordt gewerkt. 
Leerkrachten kiezen thema’s die hen 
aanspreken. Er zijn zes basisthema’s die
aansluiten bij het jaarritme. Bijvoorbeeld
‘welkom op school’, ‘pepernoten en kerst-
kransjes’ en ‘op reis met Sil en Lis’. Ook is
er een digitaal archief, met tal van andere
thema’s die aansluiten bij de belevings-
wereld van jonge kinderen, zoals ‘lente in
het tuincentrum’ of ‘pleisters en zalfjes’.
Elk jaar worden er drie nieuwe thema’s
aan dat archief toegevoegd. 

'Voor kleuters is het belangrijk
om een betekenisvolle speel-
leeromgeving te creëren.'
Onderbouwleerkracht Frank Vergeer

Begeleid spel  
Bij elk Sil-thema horen twintig activiteiten:
vijf voor de grote kring, vijftien voor de
kleine. Inge waardeert die aandacht voor
de kleinekringactiviteiten, omdat die zich
goed lenen om te differentiëren. ‘Hoe
beter je de kleinekringactiviteiten afstemt
op het niveau van de kinderen, des te 
groter de opbrengst. Bij elke Sil-activiteit
is aangegeven hoe je kan verdiepen of 
intensiveren. Zeker op onze school, met
een heel diverse leerlingenpopulatie, is
dat belangrijk.’ Het is algemeen bekend
dat jonge kinderen zich door middel van
spel ontwikkelen. Sil stimuleert het bege-
leide spel. Frank: ‘Er wordt goed uitgelegd
hoe je het spel in de themahoek met im-
pulsen, tips en suggesties op een hoger
niveau kunt brengen. In de trainingen van
de CED-Groep hebben we hier gericht
aandacht aan besteed.’ Om de leerkracht-
vaardigheden te vergroten, spelen training
en groepscoaching een belangrijke rol bij
de implementatie van Sil op school. 

Inrichting hoeken   
In een rijke speelleeromgeving gaan 
kinderen spelenderwijs ontdekken, onder-
zoeken en ontwikkelen. Het werken met
thema’s is een handige aanleiding om de
speelleeromgeving te vernieuwen. ‘In de
themahoek liggen allerlei materialen die
met het thema te maken hebben. Bij elk
Sil-thema worden ook suggesties gedaan
voor de inrichting van bijvoorbeeld de
huishoek, de lees- en schrijfhoek, reken-
hoek, ontdekhoek en bouwhoek. Daar kun
je een betekenisvolle link leggen met het
thema. In de schrijfhoek gaan kinderen
bijvoorbeeld woorden stempelen die bij
het thema Poolreiziger horen. Die woorden
kunnen ze ook in andere hoeken gebrui-
ken. En de ijsbergen met pinguïns die bij
datzelfde thema passen, kunnen ze in de
bouwhoek bouwen’, legt Frank uit. 

Klant-en-klare materialen    
Met alle uitgewerkte materialen van Sil
kun je eigenlijk direct aan de slag. 
De voorbereiding kost weinig tijd. Een 
Sil-licentie stelt leerkrachten in staat om
alle materialen eenvoudig te downloaden
en printen. Vanaf dit schooljaar zijn 
diverse materialen ook kant-en-klaar 
beschikbaar. Bijvoorbeeld een themamap,
met daarin zes katernen voor de zes 
basisthema’s. Ook de vrolijk vormgegeven
prentenboeken zijn gedrukt. Dankzij het
extra grote formaat en de stevige cover
zijn ze heel geschikt voor de grote kring
en de lees- en luisterhoek. Tenslotte is er
ook nog een kant-en-klare materialen-
doos met woordkaarten die passen bij de
basisthema’s, hoekkaarten en planbord-
kaarten.

Meer weten?
Mail naar jongekind@cedgroep.nl,
download een proefthema of neem een
gratis 3 maanden proeflicentie.

Sil op school
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• Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van kleuters via spel?
• Met welk kleuterprogramma werk ik aan alle SLO-doelen?

Sil op school is het meest flexibele kleuterprogramma en vve-
programma vol variatie. Met dit kleuterprogramma werk je aan 
alle SLO-doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotioneel. Er is veel aandacht voor de uitbreiding van 
de woordenschat.

De poppen Sil en Lis
Met Sil op school ontwikkelen jouw leerlingen zich spelenderwijs.
Jij begeleidt en verrijkt het spel. De poppen Sil en Lis spelen een
belangrijke rol in het programma. Zij helpen bij het creëren van 
een veilige, stimulerende en nieuwsgierig makende leeromgeving.

Het materiaal van Sil op school bestaat uit:
• de poppen Sil en Lis (onderdeel van de licentie)
• een digitaal archief, met jaarlijks nieuwe thema’s
• een themamap, met 6 thema’s die aansluiten bij het jaarritme

• een materialendoos met hoekkaarten, activiteitenkaartjes,
dagritmekaarten, weekkaarten, seizoenskaarten en woord-
kaarten van de 6 thema’s

• 6 prentenboeken, die aansluiten bij de thema’s.

Meer weten?
Je kunt de basiscursus of verdiepingscursus Sil op school volgen
maar voel je meer voor maatwerk? Dat kan! 
We kunnen op je eigen school maatwerkmodules verzorgen,
bijvoorbeeld over de speelleeromgeving, taalonderwijs, didactiek,
spelverrijking of ouderparticipatie. Neem contact op met
jongekind@cedgroep.nl of ga naar www.silopschool.nl

Sil op school 

Ken je Sil op school al maar wil je er nog meer uithalen? Geef je op voor een verdiepings-
bijeenkomst! Je hebt de keuze uit verschillende modules. Zoals:
• een rijke speel- leeromgeving, spelen in hoeken
• stimuleren sociale vaardigheden en zelfstandigheid
• spelend leren en spel verrijken 
• taalonderwijs: woordenschatdidactiek
• interactief voorlezen
• ouderparticipatie
• het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van de activiteiten

Verdiepingsbijeenkomst Sil op school

K0227 

Aantal bijeenkomsten afhankelijk van je keuze of wat er uit de Quickscan komt 

Onderbouwleerkrachten die reeds met Sil op school werken

Basistraining aan de slag met Sil op school

K1022

4 bijeenkomsten en 2 groepsbezoeken

vve-gecertificeerde leerkrachten en voor leerkrachten die níet opgaan voor vve-certificering

In vier modules word je geïnformeerd over de inhoud en organisatie van het programma. 
Ook gaan we in op leerkrachtvaardigheden en je eigen groepsplan.

Aan het einde van deze training
• kun je werken met het digitale programma Sil op school
• ken je de achtergronden en opzet van het programma
• ken je de doorgaande lijn binnen de voorschool, naar groep 3 en verder
• beschik je over een goed doordacht aanbod voor twee jaar kleuteronderwijs, met

differentiatie op drie niveaus dat voldoet aan de SLO-doelen 
• weet je hoe je de vorderingen van de leerlingen kunt volgen en werk je opbrengstgericht

aan hun ontwikkeling 

‘Het is een volledige gestructureerde methode die mogelijkheden 
geeft voor eigen invulling. Er is een duidelijke lijn in de (SLO) doelen 
die je aanbiedt. Je kiest zelf of je dat doet met de activiteiten of op 
een andere manier.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

https://www.silopschool.nl/informatie/trainingen
https://www.silopschool.nl/informatie/trainingen


Instromers zijn pedagogisch medewerkers en onderbouwleer-krachten die nieuw zijn of
nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Piramide werkt. Omdat de pedagogisch
medewerkers en leerkrachten in een omgeving werken waar Piramide al geïmplemen-
teerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject
Piramide verkort aangeboden. 

De pedagogisch medewerker of onderbouwleerkracht werkt samen op de groep met een
al gecertificeerd medewerker. 
Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd
pedagogisch medewerker. Maar ook pedagogisch medewerkers en leerkrachten die geen
eigen groep hebben of van baan willen wisselen kunnen meedoen aan de instroomcursus,
mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

K0205

12 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov, onderbouwleerkrachten

25 SBU 

Instroomcursus Piramide

27

Piramide 

Methode voor voor- en vroegschoolse educatie
De Piramide methode stimuleert jonge kinderen op een speelse
manier in hun ontwikkeling. Door een combinatie van activiteiten
krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Zo biedt
Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. 
Een betere start kan je ze niet geven!

Deze educatieve methode voor alle jonge kinderen:
• Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen.
• Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers en

leerkrachten.
• Sinds 1996 een groot succes.

Piramide: het meest gebruikte vve-programma
Vve staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Het doel is om de
ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat
hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. 
De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor

programma’s voor jonge kinderen. Zowel Nederlandse als buiten-
landse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de
ontwikkeling van kinderen.

Hoe werkt Piramide?
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs de uitdagende
activiteiten van Piramide maakt dit tot een feest. Het initiatief ligt in
eerste instantie bij de kinderen. Piramide werkt volgens vier vaste
stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen.
Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder
verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er
aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden.

Benieuwd hoe Piramide ook in jouw organisatie past? 
Neem contact met ons op via jongekind@cedgroep.nl

Teach Like a Cham-Piramide voor gastouders
Speciaal voor gastouders heeft de CED-Groep een training in 
het werken met het vve-programma Piramide. In deze training
Piramide voor gastouders leert je op een goede manier te
werken met het vve-programma Piramide en daarmee
doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. 

Er wordt ingegaan op de wijze waarop je met de thema’s kunt
omgaan, hoe je een rijke speelleeromgeving creëert bij de
thema’s en op de mogelijkheid om echte activiteiten te
ondernemen, routines in het gastgezin te implementeren en
ouders te betrekken bij de manier van werken. Zo werk je
doelgericht en bewust aan de brede ontwikkeling van jonge
kinderen. 

K0238

Gastouders

Ken je Piramide al maar wil je er nog meer uithalen? Geef je op
voor een verdiepingsbijeenkomst! Samen bepalen we de inhoud van
de bijeenkomst. De verdiepingsbijeenkomst is voor organisaties,
gemeenten, leerkrachten van de groepen 1 en 2, intern begeleiders,
pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang en peuterspeel-
zalen en gastouders. Ook voor professionals met nieuwkomers in
de groep is deze verdieping erg geschikt. 

Verdiepingsbijeenkomst Piramide

K0230

1 bijeenkomst

Pedagogisch medewerkers kov, onderbouwleerkrachten 
die reeds met Piramide werken

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie

Klik hier
voor meer
informatie
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Het vve-programma Kaleidoscoop is opgenomen in de Databank
Effectieve Jeugdinterventies als goed onderbouwd en theoretisch
effectief gebleken. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen
worden, is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt.
Verder: in de Wet IKK is er sprake van ‘permanente educatie’ 
en moeten organisaties een scholingsplan hebben waarin
aangegeven wordt hoe zij hun personeel blijvend scholen.

Bijscholingen
Voor de hercertificering voor pedagogisch medewerkers heeft de
CED-Groep deze twee eisen in elkaar geschoven: door jaarlijks
als organisatie twee (pedagogisch-educatieve) bijscholingen te
verzorgen, kunnen pedagogisch medewerkers na drie jaar
opnieuw gecertificeerd worden.

Hercertificering Kaleidoscoop

K0222

2 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov, onderbouwleerkrachten 
die reeds gecertifieerd zijn

Instroomcursus Kaleidoscoop

K0207 

12 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers

25 SBU  

Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een
organisatie die al met Kaleidoscoop werkt. Omdat de pedagogisch medewerkers in een
omgeving werken waar Kaleidoscoop al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten 
en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Kaleidoscoop verkort aangeboden. 

De pedagogisch medewerker of onderbouwleerkracht werkt samen op de groep met een al
gecertificeerd medewerker. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid
door een gecertificeerd pedagogisch medewerker. Maar ook pedagogisch medewerkers en
leerkrachten die geen eigen groep hebben of van baan willen wisselen kunnen meedoen aan
de instroomcursus, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Ken je Kaleidoscoop al maar wil je er nog meer uithalen? 
Geef je op voor een verdiepingsbijeenkomst! Samen bepalen we 
de inhoud van de bijeenkomst.

De verdiepingsbijeenkomst is voor organisaties, gemeenten, leer-
krachten van de groepen 1 en 2, intern begeleiders, pedagogisch
medewerkers binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen en
gastouders. Ook voor professionals met nieuwkomers in de groep
is deze verdieping erg geschikt. 

Verdiepingsbijeenkomst Kaleidoscoop

K0225 

1 bijeenkomst

Pedagogisch medewerkers kov, onderbouw-
leerkrachten die reeds met Kaleidoscoop werken
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Kaleidoscoop is een educatief programma voor kinderen van 2,5 
tot 6 jaar, afgeleid van het Amerikaanse High/Scope programma.
Het wordt uitgevoerd in een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal
naar groep 1 en 2 van de basisschool. Doel van Kaleidoscoop is het
vergroten van de onderwijskansen van kinderen in achterstands-
situaties.

Doel
Kaleidoscoop als vve-programma is gericht op het voorkomen en
verminderen van onderwijsachterstanden door stimulering van 
de ontwikkeling van jonge kinderen op de sleutelervaringen
(ontwikkelingsgebieden), met specifieke aandacht voor taal-
ontwikkeling.

Aanpak
Kaleidoscoop is een centrumgericht programma voor kinderopvang
en onderbouw van de basisschool. Het programma is een
bewerking van de Amerikaanse methode HighScope. Actief leren 
is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen verkennen, verbreden en

verdiepen hun kennis en ervaringen in interactie met de
pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Ondersteuning en
stimulering door de pedagogisch medewerker/leerkracht gebeurt
door: het bieden van een uitdagende leeromgeving, het hanteren
van een vast dagschema met bewuste afwisseling tussen kind-
geïnitieerde activiteiten en professional-geïnitieerde activiteiten,
het kind te begeleiden en te stimuleren bij de planning en
uitvoering van activiteiten en door activiteiten aan te bieden die het
kind een stap verder brengen. Daarnaast zijn observatie van de
kinderen en betrokkenheid van ouders belangrijke onderdelen van
de methode. Training van pedagogisch medewerkers en
leerkrachten is een verplicht onderdeel van het programma.

Kaleidoschoop is sinds 9 maart 2017 door het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi) erkend als officieel vve-programma 
en opgenomen in de Databank Effectieve Interventies.

Kaleidoscoop 

Klik hier
voor meer
informatie
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Peuterplein en Kleuterplein zijn een integraal centrumgericht
programma voor kinderen van 0-6 jaar dat in het kader van het
voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het
programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met
specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein
is opgebouwd rond 8 thema's en Kleuterplein rondom 16 thema's.
Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken. De interventie
Peuterplein en Kleuterplein is erkend als volledig integraal vve-
programma.

Doel
Het doel van Peuterplein en Kleuterplein is het voorkomen dat
kinderen met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen en
al op jonge leeftijd een onderwijsachterstand oplopen. In het
programma is vooral aandacht voor de ontwikkeling van taal-lezen
en woordenschat, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit achterstandskinderen van 2-4 jaar in
kindercentra en van 4-6 jaar in de groepen 1 en 2 van de
basisschool. 

Aanpak
Peuterplein en Kleuterplein zijn opgebouwd rond thema's. 
De activiteiten binnen de thema's worden aangeboden volgens de
cyclus van thematisch werken uit de Taallijn vve. Naast talige
activiteiten worden echter ook activiteiten aangeboden op het
gebied van rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de
activiteiten is differentiatie mogelijk en er wordt veel gewerkt in
kleine groepen, waarmee extra aandacht besteed kan worden aan
de achterstandskinderen. Peuterplein en Kleuterplein hebben een
oudercomponent in de vorm van kopieerbare ouderbrieven, waarin
specifieke ouderactiviteiten worden beschreven en ouders/
verzorgers direct bij de ontwikkeling van de kinderen betrokken
kunnen worden.

Peuterplein en Kleuterplein 

Peuterplein en Kleuterplein zijn complete programma’s voor kinderen van 0 tot 6 jaar in het
kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid op peuterspeelzalen, kinderdag-
verblijven en basisscholen groep 1-2. Peuterplein helpt kinderen leren door te spelen en
ontdekken. Zowel Peuterplein als Kleuterplein zijn erkend als volledig integraal vve-
programma.

Volop spelactiviteiten
De programma’s bieden een rijk en gevarieerd aanbod om de peuters en kleuters optimaal te
stimuleren in taal, motoriek, voorbereidend rekenen, muziek en in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. Beide programma’s stimuleren de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge
kinderen met leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Samen ontdekken de peuters en
kleuters spelenderwijs de wereld om hen heen.

Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema's en Kleuterplein rond 16 thema's. Ieder thema
bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken.

Instroomcursus Peuterplein 

K0209 

12 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers

25 SBU  

Ken je Peuterplein al maar wil je er nog meer uithalen? 
Geef je op voor een verdiepingsbijeenkomst! Samen bepalen we
de inhoud van de bijeenkomst.

De verdiepingsbijeenkomst is voor organisaties, gemeenten, leer-
krachten van de groepen 1 en 2, intern begeleiders, pedagogisch
medewerkers binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen en
gastouders. Ook voor professionals met nieuwkomers in de groep
is deze verdieping erg geschikt. 

Verdiepingsbijeenkomst Peuterplein

K0228 

Pedagogisch medewerkers kov

Ken je Kleuterplein al maar wil je er nog meer uithalen? 
Geef je op voor een verdiepingsbijeenkomst! Samen bepalen we 
de inhoud van de bijeenkomst.

De verdiepingsbijeenkomst is voor organisaties, gemeenten, leer-
krachten van de groepen 1 en 2, intern begeleiders, pedagogisch
medewerkers binnen de kinderopvang en gastouders. Ook voor
professionals met nieuwkomers in de groep is deze verdieping 
erg geschikt. 

Verdiepingsbijeenkomst Kleuterplein

K0229 

Onderbouwleerkrachten die reeds met Kleuterplein 
werken
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Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven.
Basisontwikkeling werkt met dezelfde methode in groep 1 tot en
met 4 van de basisschool. De programma's bevorderen een brede
persoonsontwikkeling bij kinderen van 0 tot 8 jaar. Doel van de
programma's is om de kansen op schoolsucces te vergroten. 
De visie van het programma is duidelijk en goed, het programma 
is adaptief en ontwikkelingsgericht. De interventie Startblokken 
en Basisontwikkeling zijn erkend als volledig integraal vve-
programma.

Doel
Startblokken en Basisontwikkeling wil onderwijsachterstanden van
doelgroepleerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele en
cognitieve ontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen en/of
verminderen. Daarbij is speciale aandacht voor het voorkomen of
verminderen van achterstanden op het gebied van de sociale-
emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling.

Doelgroep
Startblokken en Basisontwikkeling zijn als combinatieprogramma
bedoeld voor kinderen van 0 tot 8 jaar in achterstandssituaties die
een kindercentrum en groep 1 tot en met 4 van de basisschool
bezoeken. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij het volgen
van dit programma. De doelgroep bestaat uit pedagogisch mede-
werkers van kindercentra en leerkrachten van groep 1 tot en met 4
van de basisschool. 

Aanpak
Startblokken wordt uitgevoerd in kindercentra en Basisontwikkeling
op de basisschool. Gezamenlijk omvatten ze een doorgaande
ontwikkelings- en leerlijn. Het programma wordt gekenmerkt door
een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methodiek
aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belang-
stelling van kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten
van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling

Startblokken en Basisontwikkeling  

Het vve-programma Startblokken van Basisontwikkeling is
opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als goed
onderbouwd en theoretisch effectief gebleken. Eén van de eisen
om opgenomen te kunnen worden, is dat er elke drie jaar een
hercertificering plaatsvindt. Verder: in de Wet IKK is er sprake 
van “permanente educatie” en moeten organisaties een
scholingsplan hebben waarin aangegeven wordt hoe organisaties
hun personeel blijvend scholen.

Hercertificering Startblokken 
en Basisontwikkeling

K0223

2 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kov, onderbouwleerkrachten 
die reeds gecertifieerd zijn

Startblokken en Basisontwikkeling zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 8 jaar in achterstands-
situaties. Startblokken richt zich op kinderen op het kinderdagverblijf en Basisontwikkeling
op groep 1 t/m 4 van de basisschool. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij dit
programma, omdat het een brede persoonsontwikkeling bevordert. Het doel is om de 
kansen op schoolsucces te vergroten.

Volledig integraal vve-programma
De visie omarmt een ontwikkelingsgerichte werkwijze. De interventie Startblokken is erkend
als volledig integraal vve-programma.

De professional bouwt een portfolio op over de volgende vaardigheden:
• creer̈en van een pedagogische basis en ontwikkelingsbevorderende interactie
• ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel/leeromgeving
• systematisch begeleiden
• organiseren van verschillende activiteiten
• handelingsgericht observeren, evalueren en registreren

Instroomcursus Startblokken en Basisontwikkeling 

K0208 

12 bijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers

25 SBU  

Ken je Startblokken van Basisontwikkeling al maar wil je er nog
meer uithalen? Geef je op voor een verdiepingsbijeenkomst!
Samen bepalen we de inhoud van de bijeenkomst.

De verdiepingsbijeenkomst is voor organisaties, leerkrachten van
de groepen 1 en 2, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers
binnen de kinderopvang en gastouders. Ook voor professionals 
met nieuwkomers in de groep is deze verdieping erg geschikt. 

Verdiepingsbijeenkomst 
Startblokken en Basisontwikkeling

K0226 

Pedagogisch medewerkers kov, onderbouwleerkrachten 
die reeds met Startblokken van Basisontwikkeling
werken
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Stichting Kinderopvang Gorinchem
werkt aan nieuwe vve-eisen
Tekst Ineke Westbroek 

Sinds juli 2018 moeten vve-organisaties voldoen aan nieuwe aanvullende eisen: de voorschoolse educatie en de
randvoorwaarden moeten verankerd zijn in het pedagogisch beleidsplan, waaraan een kenmerkende pedagogische
visie is gekoppeld. Daarbij horen educatieve doelen en het aanleren van bijbehorende vaardigheden. Om dit vorm te
geven, volgen alle medewerkers van Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) sinds anderhalf jaar trainingen van
Expertisecentrum Het jonge kind (CED-Groep).

Appels en wasmiddel glijden over de band.
‘Pinnen, mevrouw?’ vraagt de caissière.
Gemiddeld krijgen de kinderen vijf woor-
den per dag aangeboden in een betekenis-
volle context, schat Esmeralda Amannou,
pedagogisch medewerker bij SKG. 
Themahoeken, bijvoorbeeld een super-
markthoek, dragen bij aan een uitdagend
aanbod. Een mooie opbrengst van de
nieuwe werkwijze: doelgericht werken
vanuit een spelcontext, passend binnen de
pedagogische visie. Bij deze visie, ‘Samen
kunnen groeien’, horen de kernwaarden
puur, plezier, nieuwsgierig en onder-
nemend. 
Belangrijke doelen zijn het werken aan de
brede ontwikkeling en specifieke kennis,
waardoor de vaardigheden van kinderen
en medewerkers toenemen en samen-
werking ontstaat. Elly van de Wetering, 
directeur/bestuurder van SKG, en 
Esmeralda vinden de uitdagende speel-
hoeken waardevol. ‘Voorheen werkten we
meer productgericht. Knutselwerkjes
knipten we voor,’ beschrijft Esmeralda.
‘Nu gebruiken we spelactiviteiten om
vaardigheden aan te leren en volgen we de
ontwikkeling van de kinderen hierin.’

Planmatig en doelgericht  
De training bestaat tot nu toe uit de 
modules Spel, Rijke Speelleeromgeving
en Van Papier Naar Praktijk. Ouderpartici-
patie, observeren en doorgaande leer-
lijnen worden hier nog aan toegevoegd.

Aan de hand van theorie, begeleid 
rollenspel, filmfragmenten en praktijk-
voorbeelden krijgen deelnemers hand-
vatten om thema’s voor te bereiden, te
vertalen naar de dagplanning en er 
doelgericht en planmatig mee te werken.
Esmeralda is blij met de handreikingen
voor het creëren van themahoeken, de
aandacht voor ontdekactiviteiten met 
zintuigprikkelen-de materialen en het 
uitbeelden van boeken: ‘Je kan er als team
meteen mee aan de slag.’
Binnen de SKG is het programma 
Piramide omgedoopt in Begeleid Spel. 
Om optimale resultaten te bereiken, zijn
de hierbij horende thema’s uitgebreid van
drie naar zes weken. Elly: ‘Daardoor 
kunnen we ze meer uitdiepen en gaat de
kwaliteit van het aanbod omhoog. 
Kinderen groeien in de thema’s, doordat
we alles samen met hen doen, ook 
opbouwen en afbouwen. Zo leren ze 
samenwerken en ontdekken ze slimme
manieren om iets aan te pakken.’

Vaardigheden groeien 
De CED-adviseurs Ingrid Groenewegen en
Ruth Heuvelman, die de cursus verzorgen,
zien effecten. ‘De pedagogisch mede-
werkers worden steeds vaardiger in het
maken en uitvoeren van een welover-
wogen themavoorbereiding en het werken
met een specifieke dagplanning’, zegt 
Ingrid. ‘Wanneer doe je een bepaalde 
activiteit, met welk kind, en waarom? 

Ook de vaardigheden in spelbegeleiding
zijn toegenomen. Ze herkennen kansrijke 
momenten om de juiste spelinterventies
toe te passen en stimuleren hierdoor 
spelenderwijs de ontwikkeling van de 
kinderen.’
De opbrengsten van de training zijn hoog’,
zegt Ingrid, ‘omdat alle pedagogisch mede-
werkers en hun leidinggevenden meedoen.
Dat zorgt voor dezelfde taal en een groot
draagvlak binnen de organisatie. Daar-
naast is er veel aandacht voor borging.’

Op de grond spelen  
De organisatie is ook positief over de 
Online kinderopvang-academie, een 
platform met scholingsmateriaal dat deel
uitmaakt van de training. Hier kan men
persoonlijke logboeken bijhouden,
thema’s evalueren, ervaringen en tips 
uitwisselen en feedback geven. Zowel de
trainingen als de Online kinderopvang-
academie stimuleren en inspireren de 
pedagogisch medewerkers, merken Elly
en Esmeralda. Elly: ‘Op alle locaties zie je
dat er wordt gewerkt zoals we dat tijdens
de trainingen met elkaar hebben 
afgesproken. Overal zie je medewerkers
op de grond doelgericht spelen met 
kinderen. Dat doen we omdat het voor het
contact met kinderen belangrijk is om op
hun ooghoogte te werken.’
Elly en Esmeralda zien hoe het team, 
individuele medewerkers, kinderen en 
hun ouders steeds meer betrokken raken. 
Esmeralda: ‘De activiteiten die we 
organiseren hebben altijd betrekking op
een thema dat dicht bij het kind staat. 
De kinderen nemen het thema mee naar
huis en zo blijft het levend.’

Meer weten?
Mail naar jongekind@cedgroep.nl.

Training vergroot kwaliteit en samenwerking in de kinderopvang
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Praktische informatie

Individuele cursussen
In deze brochure presenteren we onze cursussen en trainingen
voor het schooljaar 2021-2022. Op www.cedgroep.nl/cursussen
vind je meer informatie, actuele data, prijzen, het inschrijf-
formulier en de belangstellendenlijst. 

Belangstellendenlijst 
Heb je interesse in een cursus maar is deze (nog) niet ingepland?
Laat dan je gegevens achter op de belangstellendenlijst. 
Dan kunnen we je direct informeren zodra de cursus is ingepland
of als er andere ontwikkelingen zijn.

Teamtrainingen en studiedagen op maat 
Niet alleen onze teamtrainingen zijn op maat in te kopen, maar
ook al onze cursussen. Daarnaast verzorgen wij complete 
studiedagen voor het hele team. Heb je belangstelling voor een
maatwerk aanbod of invulling van studiedagen? Mail naar 
jongekind@cedgroep.nl. 

Certificaat 
Aan het einde van je cursus ontvang je een deelnemerscertificaat
voor nascholing. Daarvoor moet je wel aan een aantal voor-
waarden voldoen: je hebt ten minste 80% van de bijeenkomsten
bijgewoond, je hebt minimaal 80% van de opdrachten uitgevoerd
en de cursusleider heeft deze als voldoende beoordeeld. 

Evaluatie 
We vinden het belangrijk om elke cursus te evalueren. Hiervoor
ontvang je een vragenlijst, waarin we vragen naar je mening, 
ervaring en eventuele wensen. Zo help je ons om onze cursussen
steeds verder te verbeteren.

Leveringsvoorwaarden 
Voor de door de CED-Groep geleverde cursussen zijn de 
Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals 
gedeponeerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel. 
De leveringsvoorwaarden staan op www.cedgroep.nl. 

Annuleringsregeling  
Voor de CED-Groep geldt een uniforme annuleringsregeling. 
Tot vier weken voor de eerste cursusdatum heb je de mogelijk-
heid om schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratie-
kosten (€ 50,-) verrekend worden. Vindt annulering plaats binnen
vier weken voor de geplande aanvangsdatum, dan ben je verplicht
de volledige cursuskosten te betalen. Het is echter wel mogelijk
een vervanger te sturen. Je kunt dit melden bij het Cursusbureau. 

Klachtenprocedure
Ben je niet tevreden over een cursus? Bespreek dit dan direct
met de cursusleider. Als dat niet het gewenste effect heeft, kun je
altijd contact opnemen met het Cursusbureau. Leidt dat in jouw
ogen niet tot een adequate oplossing, dan kun je een formele
klacht indienen bij de klachtencommissie van de CED-Groep. 

Meer informatie:
Website: www.cedgroep.nl/cursussen
E-mail: cursusbureau@cedgroep.nl
Telefoonnummer: 010 4071599

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Facebook: @cursusbureau

Twitter: @cursusced

Linked-in: ced-groep-cursusbureau

Digitale nieuwsbrief: www.cedgroep.nl/nieuwsbrief

Colofon
Eindredactie: CED-Groep
Vormgeving: Ton Kuijpers Vormgeving

https://www.cedgroep.nl/cursussen
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