‘In gesprek met kinderen’
Training voor opvoeders

‘Je kunt pas echt vrijuit denken en praten als je je veilig voelt’

Misschien ken je ’t wel: je zit met kinderen aan tafel. Een paar kinderen willen wel iets vertellen, maar
een goed gesprek komt niet op gang. Want terwijl de één iets vertelt, praat de ander er door heen. Je
doet moeite om de orde te bewaren, en ondertussen moet ook dat korstje nog op en die beker melk
nog leeg…Jammer, want je had het zo gezellig gevonden om met elkaar in gesprek te gaan. Je bent
nieuwsgierig naar wat kinderen mee maken, hoe ze dat ervaren, wat ze erbij denken en voelen.
Kinderen verwonderen zich nog zo mooi over de wereld om zich heen…
Het doel van deze training is een betekenisvol gesprek voeren met kinderen, waardoor je goed
contact en vertrouwen opbouwt met kinderen, en zicht krijgt op de beleving van kinderen. Hierdoor
begrijp je elkaar beter en communiceer je effectiever. Voor kinderen betekent het ‘zich laten horen
en gehoord worden’ heel veel: die erkenning maakt dat zij hun gevoelens en gedachten kunnen
uiten, en zodoende meer welbevinden ervaren.
Deze training bestaat naast kennis over communiceren vooral uit veel oefenen, en feedback geven
en ontvangen. Na deze training start je met vertrouwen een gesprek met een groep kinderen.
In deze training leer je:
-een gesprek met kinderen op gang te brengen
-van een gesprek een betekenisvol, diepgaand gesprek te maken
-met aandacht en zonder oordeel te luisteren naar kinderen en iedere inbreng te erkennen
-een positieve structuur aan te brengen en het gesprek te koppelen aan een activiteit
-interacties tussen kinderen onderling te stimuleren en mee te praten zonder te betuttelen
-de ontwikkeling van kinderen te stimuleren op een speelse en creatieve manier
Theoretische verantwoording:
De training is gebaseerd op: de interactiewijzer (de Roos van Leary), de zes interactievaardigheden,
ontwikkelingsgericht werken (eventueel op basis van een VVE-methode), de Gordon methode
(‘Luisteren naar kinderen’). Vanuit deze theorieën en methodieken hebben de trainers Ellie en Karen
zelf jarenlang in de kinderopvang gewerkt hebben. Zij spreken dus niet alleen vanuit de boeken, maar
vooral vanuit hun eigen ervaring als pedagogisch medewerker.

‘Een open, eerlijke communicatie
is de basis van wederzijds vertrouwen’

Doelgroep:
Opvoeders van kinderen van 3 t/m 12 jaar:
pedagogisch medewerkers op een KDV, PSZ, BSO, of leefgroep,
gastouders, leerkrachten of overblijfouders op een basisschool,
en (groot)ouders of verzorgers.
Werkwijze en praktische informatie:
Je kunt onze training op verschillende manieren volgen:
1. TWEEDAAGSE TRAINING OP VRIJE INSCHRIJVING: MAANDAG 6 EN 27 OKTOBER IN ALMERE
VAN 09:30 UUR TOT 14:30 UUR.
Kosten per deelnemer: € 225,-- excl. BTW.
2. Trainingen op de locatie van jouw KDV of basisschool:
-Vier dagdelen van tweeënhalf uren:
De meest volledige, waarbij alle aspecten uitgebreid aan bod komen en ruim voldoende
mogelijkheden zijn om het geleerde in de praktijk te oefenen.
-Twee dagen van vijf uren:
Ook een zeer volledige training, waarbij echter het oefenen op de werkvloer minder intensief is.
Kosten per deelnemer: € 225,-- excl. BTW.
3. In verkorte vorm: een workshop voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten of ouders
(ouderavond). Deze vindt plaats op de locatie van jouw KVD of basisschool en duurt tweeënhalf
uren.
Totale kosten: € 375,-- per trainer, excl. BTW en reiskosten á € 0,19 per km.
Vraag ons naar de mogelijkheden of meld je aan via onderstaande contactgegevens.

De trainers:
Karen Faber: ‘Drie dagen per week werk ik als docent aan de HBO Pedagogiek.
Daarnaast heb ik jarenlang met veel plezier als pedagogisch medewerker in de
kinderopvang gewerkt. Vanuit een passie voor mooie gesprekken met kinderen heb
ik Wereldwijs opgericht, van waaruit ik kinderen, leerkrachten en pedagogisch
medewerkers ondersteun in gespreksvoering’.
karen@wereldwijsfilosoferen.nl, tel. 06-41 01 73 27, www.wereldwijsfilosoferen.nl

Ellie Vangangelt: ‘Na mijn opleiding HBO-Sociaal Pedagogische Hulpverlening
(toentertijd HBO-Jeugdwelzijnswerk) heb ik diverse functies in de hulpverlening aan
kinderen en in het peuterspeelzaalwerk bekleed. Sinds een aantal jaren werk ik als
trainer pedagogische vaardigheden in de kinderopvang. Wat mij in het werken met
kinderen het meest geboeid heeft én het meest plezier heeft gegeven, is het in
gesprek gaan met kinderen; wat houdt hen bezig, hoe denken ze over de wereld om
hen heen, hoe gaan zij om met hun ervaringen?’.
info@pmprofs.nl, tel. 06 - 36 49 69 03, www.pmprofs.nl en www.lekkerdenken.nl

