Volg ons online

Meer weten over de
mogelijkheden voor
GRATIS bijscholing
met STAP-budget?
Scan de QR-code

Speciaal voor alle kindprofessionals

Online Expert programma 2022
Blijf jezelf ontwikkelen. Maak gebruik van je Stap-budget subsidie!

prof. dr. Sabine Hunnius

Christel Lubse

prof. dr. Paula Fikkert

Mirjam Veldhoven

Inge Planteydt

Susan van Asten

Directeur Baby and Child
Research Center

Kinder- en ontspanningscoach,
Trainer welbevinden &
lekker in je vel

Onderzoeker Baby and Child
Research Center

Trainer en begeleider bij
Cleverbee en de Expertgroep
Ontwikkelingsvoorsprong

Deskundige opvoeding van
(hoog)begaafde kinderen

Oprichter, trainer en coach
SOS kinderen en emoties

“Denk niet: hoe slim ben ik.
Maar denk: hoe ben ik slim.”

“Laat emoties vóór je werken;
ze wijzen je de weg.”

Lea Hendriks

drs. Sharon Unsworth

Janneke Hagenaar

Angela Brandsen

Denise Bontje

Zeina Bassa

Coach, trainer, ambulant
begeleider en deskundige
hooggevoeligheid

Onderzoeker en
podcastmaker

Directeur Groen Cement,
onderzoeker lectoraat Natuur
Ontwikkeling Kind in Leiden,
founder Bureau Hagenaar

Senior adviseur

Taalkundige, gespecialiseerd
in taal, spel en media,
Mede-eigenaar Mediasmarties

Consultant VeiligheidNL

Eline Weijers

Henk Gardien

Onderzoeker VeiligheidNL

Directeur bij Tijdwinst.com

Senior trainer bij Tijdwinst.com

Pedagogisch coach

“Je bereikt meer door te
versterken in plaats van
beperken.”

“Slim omgaan met je werk
zodat je meer tijd overhoudt
voor de zaken die er ook
(en echt) toe doen.”

“Als je praat hoor je wat je
al weet, als je luistert leer je
misschien wat nieuws.”

“Je emoties sturen je gedrag
veel sterker, dan je gedachten
kunnen bedenken.”

Opvoedcoach voor ouders
die opvoeden zonder
straffen en belonen

Adviseur administratie
en belastingen

Webinar Expert kalender 2022

“Kinderen hebben het meest
onze liefdevolle aandacht
nodig wanneer zij zich het
minst ernaar gedragen.”

Kruis de online sessies van jouw keuze aan
Expert
Sabine Hunnius
Christel Lubse

Paula Fikkert
Mirjam Veldhoven
Inge Planteydt
Susan van Asten
Lea Hendriks
Sharon Unsworth
Janneke Hagenaar
Angela Brandsen
Denise Bontje

Kies jouw type bijscholing
Webinar
Masterclass
Online training

Zeina Bassa
Mieke Cotterink
Björn Deusings
Patrick van der Gulik
Anke van de Bor
Eline Weijers
Henk Gardien

Dag
10-5
4-10
17-5

8-11
7-6
19-4
7-7
22-11
14-4
28-6
13-9
6-12
1-11
31-5
29-11
24-5
27-9
21-6
13-12
20-9
14-6
11-10
6-9
6-10

Titel online sessies
De geheimen van het babybrein.
De nieuwsgierige baby.
Een BOOST aan ontspanning,
6 praktische tips voor welbevinden bij kinderen.
Boekgesprekjes met... Christel
Weet jij hoe een baby of peuter taal leert?
Herkennen van en spelen met ontwikkelingsvoorsprong.
Ruimte voor ontwikkelingsvoorsprong.
Uitdagingen in de opvoeding van een hoogbegaafd kind.
Herkennen, erkennen en strategieën.
Kinderen en emoties: hoe ga je daar nou mee om?
Kinderen en emoties: praktische tips en tools.
Hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit, HSP? Wat is dat?
Omgaan met meertalige gezinnen:
welke adviezen kun je het beste geven en welke beter niet?
Natuur is een rijke speelleeromgeving, die de ontwikkeling
ondersteunt. Natuur verdient daarom een vanzelfsprekende plaats.
Jongens in de opvang.
Moedige gesprekken.
Pak je rol bij mediaopvoeding, juist ook bij het oudere kind!
Mediaopvoeding bij het jonge kind? Pak je rol!
Aan de slag met risicovol spelen!
Veilig slapen in de kinder- en gastouderopvang.
Timemanagement: grip op tijd en taak.
Gesprek naar een hoger niveau tillen? Leer reflectief luisteren.
Bijsturen van gedrag door het begrijpen van emoties bij kinderen.
Liefdevol begrenzen zonder straffen of belonen.
Je inkomen als ‘overige werk’ of ‘winst uit onderneming’?

We ontmoeten je graag tijdens ons online programma!
kinderwijstv.nl

“Gastouders zijn ondernemers,
wij helpen je waar mogelijk.”

KinderWijs TV is geregistreerd als opleidingsinstituut bij het CRKBO en in bezit van het NRTO Keurmerk
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“Vind je weg in een wereld
vol media. Ga lezen, kijken,
luisteren, spelen en doen.
Met en zonder scherm.”
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“Naar buiten; waardevol
voor groot en klein!”

“Het leven begint buiten je
comfortzone.”
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“Met veel enthousiasme
neem ik je mee in het
hooggevoelig zijn.”

“In mijn werk is 1 gemene deler;
de omgeving rondom kinderen
beter maken door aan te
sluiten bij hoe kinderen zich
ontwikkelen, met kop en staart,
samen, altijd.”
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“Meertaligheid de norm en
niet de uitzondering!”
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“Vroeg signaleren is belangrijk,
zo kan ieder kind zich
gehoord en gezien voelen.”
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“Het belang van taal is niet
te onderschatten.”
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“Vanuit ontspanning weer
lekker in je vel!”
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“Het babybrein blijft
fascineren.”

