
16 WijZ! Magazine ✔ Erkend✔ Interactief ✔ Passend✔ Actueel ✔ Betaalbaar ✔ Eigen tempo

Specials (ook geschikt voor ouders)

✔ Zindelijkheid
✔ Omgaan met plaag-en pestgedrag
✔ Peuterpuberteit
✔ Interactief voorlezen
✔ ADHD
✔ Groen moet je doen!
✔ Positief opvoeden
✔ Ontwikkeling door (spel)materiaal
✔ Mindful in de opvang
✔ Kinderziektes
✔ Breinkennis
✔ Risicovol spelen
✔ Mediawijsheid
✔ Voedselveiligheid
✔ Babygebaren
✔ Vrij spel
✔ Veilige hechting
✔ Respect voor autonomie
✔ Hoogsensitieve kinderen
✔ Verschil tussen jongens en meisjes
✔ Communicatie tussen ouder en opvang
✔ Focus op baby’s
✔ Observeren in de kinderopvang
✔ Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
✔ Beweegstimulering bij kinderen
✔ Kinderen en emoties
✔ Straffen en belonen? Tips en valkuilen
✔ Ssst, slaapt de baby?
✔ Oog voor diversiteit
✔ Hoogbegaafde kinderen

Leerroutes

✔ Branche-erkende pedagogische component
voor bemiddelingsmedewerkers (Plus)

✔ BabyWijs© Professionale babyopvang (Plus en Coaching)
✔ Maak een vliegende start als ZZP-ondernemer Plus
✔ Vol gas naar een lerende organisatie
✔ Special-pakket Baby
✔ Special-pakket Peuter
✔ Special-pakket Schoolkind
✔ Expert Meldcode kindermishandeling
✔ Leerroute: IKK-verdiepingen babyscholing
✔ Leerroute: VVE-versterking Interactievaardigheden

Leermodules
✔ Sensitieve responsiviteit
✔ Respect voor autonomie
✔ Structureren en grenzen stellen
✔ Praten en uitleggen
✔ Ontwikkelingsstimulering
✔ Begeleiden van interactie
✔ Werken aan de vier pedagogische basisdoelen
✔ Welbevinden en betrokkenheid
✔ Rouwverwerking bij kinderen
✔ Meldcode kindermishandeling Module A:

werken met een afwegingskader
✔ Meldcode kindermishandeling Module B:

signaleren, rapporteren en in gesprek gaan met ouders
✔ Meldcode kindermishandeling Module C: Echtscheiding en 

kinderopvang
✔ BreinWijs (0-2 jaar)
✔ BabyKennis
✔ Taal-en interactievaardigheden bij baby’s
✔ Welbevinden van baby’s
✔ BabyTeam 2.0
✔ Pedagogische component voor

professionele opvoeders
✔ Meer kennis over huilende baby’s
✔ Vroegsignalering
✔ Maak een vliegende start als ZZP-ondernemer

Abonnementen

Dankzij KinderWijs TV is het organiseren van permanente 
educatie een stuk gemakkelijk geworden. Een eigen 
online leerplatform om educatie uit te delen, te plannen 
en in een gebruiksvriendelijk beheersysteem. 
Nieuwsgierig naar wat KinderWijs TV voor jouw 
organisatie kan betekenen?Neem contact met ons op, wij 
brainstormen graag mee! Vanaf 75,-/mnd (GOB) of 39,95 
per medewerker (KDV).

info@kinderwijstv.nl    085-4872122

Aanbod
Individueel leren

en teamleren
binnen de

organisatie

Kennis en vaardigheden altijd op peil!
KinderWijs TV is de nieuwste manier van leren en bewust worden voor professionals in de 

kinderopvang. De leermodules zijn uniek en kenmerken zich door de afwisseling van theorie, 
opdrachten en video’s. Door het passende beeldmateriaal en de praktische opdrachten 

ontstaat er een directe koppeling van de theorie naar de praktijk.

Demo
vraag snel

onze online
demo aan

Voordelen
Laagdrempelig

en direct
toepasbaar

in de praktijk
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Menukaart
Voor professionals die werken met kinderen

Wet IKK
Behaal jouw
certificaat

op tijd

Vergroten
kennis en
vaardigheden

Digitaal
leerplatform

Doelgroep
Iedereen die met

kinderen van
0-12 jaar

werkt

Beheren
Begeleiden
Inspelen op
individuele
leerbehoeften

Laatste trends
Wetenschappelijke
ontwikkelingen Neem een kijkje op onze website kinderwijstv.nl

Volg ons online


