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Jaarprogramma Groeispurt

Beschrijving

Ben je werkzaam als (zelfstandig) professional 
in de kinderopvang en wil je jezelf blijven 
ontwikkelen? Waardevol blijven, flexibel en 
multi-inzetbaar? Pak dan nu je kans en 
verbeter je CV met kennis en vaardigheden 
via KinderWijs TV.

Groeispurt is een compleet individueel PE-
programma waarmee jij jezelf en je 
beroepskennis een enorme boost geeft. Je leest 
in je eigen tijd en tempo over interessante 
kindonderwerpen waar je altijd al meer over 
had willen weten, volgt naar wens e-learnings, 
webinars, masterclasses of virtuele trainingen 
van experts. Coaches en collega’s geven je 
support en feedback waar nodig.

In het Jaarprogramma Groeispurt heb je een 
heel jaar toegang tot het slimste online 
leerplatform. 

Specificaties

Licentieduur: 12 maanden na start
Geschatte studiebelasting: zelf te bepalen
Toets: Ja + herkansing + certificaat
Niveau: 2-4-sterren
Geschikt voor: Professionals die werken met kinderen 
van 0 tot 12 jaar

Hoe werkt het Jaarprogramma 
Groeispurt?

Stap op ieder gewenst moment in, met je 
STAP-budget subsidie, om te starten met 
jouw Jaarprogramma Groeispurt. 

• Een goed begin is het halve werk! Ontvang 
je Groeiplanner startpakket in huis met een 
set interessante boeken, een handige 
jaarplanner en toffe give aways die je 
helpen in de pedagogische praktijk. 

• Kies je eigen inspiratie en volg naar wens 
30+ online modules, podcasts, video’s, 
artikelen.

• Leer van de experts en schrijf je in voor de 
door jou geselecteerde sessie(s) in het 
exclusieve Online Expert Programma met 
webinars, masterclasses en trainingen van 
bekende experts. 

• Vier je vak. Bepaal jouw mijlpalen en behaal 
je groeibadges en je erkende 
jaarcertificaat.

Contact

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

MEER INFORMATIE? KLIK HIER

mailto:info@kinderwijstv.nl
http://www.kinderwijstv.nl/
https://kinderwijstv.nl.squaretest.nl/
http://www.kinderwijstv.nl/
https://www.kinderwijstv.nl/product/jaarprogramma-groeispurt/
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Specials
• Mediawijsheid
• Omgaan met plaag- en pestgedrag
• Interactief voorlezen
• Groen moet je doen!
• Ontwikkeling door spelmateriaal
• Mindful in de opvang
• Kinderziektes
• Risicovol spelen
• Focus op baby’s
• Veilige hechting
• Voedselveiligheid
• Verschil tussen jongens en meisjes
• Communicatie tussen ouder en opvang
• Herkennen en omgaan met TOS
• Beweegstimulering bij kinderen
• Oog voor diversiteit
• Straffen en belonen? Tips en valkuilen
• Zelfreflectie – groei door ervaring
• Positief opvoeden
• Kinderen en emoties

Leermodules
• Werken aan de vier pedagogische basisdoelen
• Observeren in de kinderopvang
• Welbevinden en betrokkenheid
• Meldcode D: weerbaarheid van kinderen versterken

Interactievaardigheden
• Sensitieve responsiviteit
• Respect voor autonomie
• Structureren en grenzen stellen
• Praten en uitleggen
• Ontwikkelingsstimulering
• Begeleiden van interacties

Lees in artikelen, bekijk video’s en beluister podcasts.
Toegang tot het Online Expert Programma. 

Contact

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

MEER INFORMATIE? KLIK HIER

Inhoud programma

Ben je benieuwd tot welke online modules je toegang hebt in dit programma? Kijk dan snel hieronder!
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