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Inleiding  

Pedagogisch handelen af kunnen stemmen op IEDER kind, dat is het uitgangspunt van de training 

‘Aan de slag met gedrag’.  

Werken met kinderen vraagt specifieke vaardigheden en competenties van pedagogisch 

medewerkers. Naast vroegsignalering speelt preventie een grote rol in het stimuleren van de 

ontwikkeling van kinderen. In de training ‘aan de slag met gedrag’ inspireren wij professionals om 

anders te kijken naar gedrag van kinderen en daarmee goed aan te kunnen sluiten bij de (individuele) 

behoeften van de kinderen. Dit doen wij door het verbreden en verdiepen van kennis en 

vaardigheden. Hierbij staat het pedagogisch handelen van de medewerkers centraal. 

Inhoud en doelstellingen van de training  

 

Aan de slag met gedrag’ is een praktische en inspirerende training die aansluit bij het niveau van de 

pedagogisch medewerker.  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 

Bijeenkomst 1 ‘Aan de slag met gedrag’ 

 

• Hoe kijk ik naar kinderen 

• Objectief observeren 

• Herkennen en erkennen van signalen en gedrag 

• Invloed van eigen overtuigingen en waarden 

• Opvallend gedrag, en nu? 

• Toeleiding naar externe ketenpartners 

 

 



 
 

Helder & van Pas Opleidingen |  Tsjerkebuorren 10  |  8843 KE Spannum  |  06-20187783 / 06-19650888  

|  opleidingen@heldervanpas.nl| www.heldervanpasopleidingen.nl 

 

 

Bijeenkomst 2 ‘Vooruit met een voorsprong’ 

 

• Herkennen en erkennen van een voorsprong 

• Afstemmen op een voorsprong, de rol van de pedagogisch medewerker 

• Pedagogisch partnerschap 

• Doorgaande lijn en overdracht 

• Aanbod, inrichting en materialen 

 

Optioneel 

• Verdiepende module executieve functies en mindset 

• Pedagogisch coaching en bijbehorende verantwoording voor de GGD-inspectie 

• Verzorging van het beleidsplan ‘aan de slag met gedrag’  

• Ouderbijeenkomst ‘aan de slag met gedrag’  

• Betrekken van pedagogisch coaches en beleidsmedewerker in de training en implementatie 

binnen de organisatie (verbinding beleid/ kennis en coaching) 

 

Kwalificatie  

Na afloop ontvangen de deelnemers het bewijs van deelname “Aan de slag met gedrag” van Helder & 

van Pas Opleidingen. Om het bewijs van deelname te ontvangen geldt een aanwezigheidsplicht van 

100%. 

 

Voor wie is de training  

De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met dreumesen, peuters en/of 

kinderen in de basisschoolleeftijd. De scholing wordt gegeven op mbo-niveau. 

 

Tijdsinvestering 

De totale studiebelasting bij deze scholing bedraagt ongeveer 6 uur per persoon. Dit bestaat uit: 

• 2 bijeenkomsten á 2,5 uur 

• Huiswerkopdracht na bijeenkomst één á 1 uur 

Deze training wordt binnen een tijdsbestek van ongeveer 4 weken gegeven.  

 

Studiemateriaal  

Wij zorgen voor passend studiemateriaal dat aansluit bij de inhoud van de training. Het benodigde 

studiemateriaal wordt verspreid door ons en is daarna in eigendom van de deelnemer. 

 

Kosten (prijspeil 2023)  

In company 

Wij bieden deze training in-company aan voor groepen van maximaal 16 deelnemers. Deze scholing 

is vrijgesteld van btw. De kosten bedragen 

€ 3600,- per groep, inclusief materialen, certificaten en reiskosten. Dit is dus al vanaf € 225,- per 

deelnemer! 

 

Open inschrijving  

Van deze training is ook een online variant beschikbaar waarbij we heel bewust kiezen voor online 

lessen en niet voor e-learning. De groepen van de online training bestaan uit maximaal 12 

deelnemers. De kosten hiervoor bedragen € 295,- per persoon 

 

Locatie  

Wanneer we de training in-company geven, betekent dit dat wij bij jullie op locatie komen om de 

training te geven. 
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De data en locaties van de trainingen op open inschrijvingen zijn te vinden op onze website.  

 

Invulling van de bijeenkomsten 

 

Bijeenkomst 1 ‘Aan de slag met gedrag’ 

 

• Hoe kijk ik naar kinderen 

• Objectief observeren 

• Herkennen en erkennen van signalen en gedrag 

• Invloed van eigen overtuigingen en waarden 

• Opvallend gedrag, en nu? 

• Toeleiding naar externe ketenpartners 

 

Bijeenkomst 2 ‘Vooruit met een voorsprong’ 

 

• Herkennen en erkennen van een voorsprong 

• Afstemmen op een voorsprong, de rol van de pedagogisch medewerker 

• Pedagogisch partnerschap 

• Doorgaande lijn en overdracht 

• Aanbod, inrichting en materialen 

 

Resultaten 

• De deelnemers kan vanuit een objectieve observatie signalen van gedrag herkennen en 

erkennen 

• De deelnemer reflecteert op de wijze waarop eigen overtuigingen en waarden een rol spelen 

in het signaleren van gedrag en is in staat hierin bij te sturen 

• De deelnemer kan signalen van gedrag plaatsen binnen de zorgstructuur en weet welke 

mogelijke acties ingezet kunnen worden 

• De deelnemer heeft kennis van de externe ketenpartners en weet hoe en wanneer hier vanuit 

de zorgstructuur naar wordt doorverwezen 

• De deelnemer herkent en erkent kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

• De deelnemer kan het eigen pedagogisch handelen, het aanbod, de inrichting en materialen 

afstemmen op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

• De deelnemer weet welke aandachtspunten er zijn in de overdracht een doorgaande lijn met 

betrekking tot kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en kan deze omzetten naar het 

eigen handelen 

 

Voorwaarden en gedragscode  

Op deze training zijn de volgende documenten van toepassing: 

• De Algemene voorwaarden 

• De NRTO-gedragscode 

• Onze privacyverklaring 

• Deze brochure 

 

Je vindt deze documenten op onze website 

 

Meer informatie 

Wil je meer weten of een offerte op maat? Bel of mail dan gerust: opleidingen@heldervanpas.nl of 06- 

20187783/06-19650888 

https://heldervanpasopleidingen.nl/

