Jonge Kind Academie

Kinderen die Opvallen
Trainingen voor professionals
op kinderdagverblijven
en voorscholen

Trainingen over Kinderen die Opvallen

De trainingen Kinderen die Opvallen (KdO) zijn bedoeld voor professionals
die werken op kinderdagverblijven en voorscholen. De trainingen versterken
vaardigheden op het gebied van signaleren, observeren en verduidelijken
van opvallend gedrag bij jonge kinderen. Daarbij staan ook het voeren van
gesprekken met ouders, het zoeken van en verwijzen naar gepaste
ondersteuning centraal. Ook het onderwerp kindermishandeling wordt
in de trainingen behandeld.

Er zijn drie type trainingen:
• KdO Basistraining
• KdO Verdiepingstrainingen
• Training Traumasensitief Werken voor pedagogisch coaches.

Basistraining
In de KdO basistraining is aandacht voor vroegtijdig signaleren en
interpreteren van problemen bij de kinderen waarmee de beroepskracht
werkt. Ook is er aandacht voor het voeren van gesprekken met ouders,
bepalen of extra ondersteuning nodig is en zo nodig doorverwijzen.
Afhankelijk van de specifieke behoeften is aan het einde van de training
het volgende bereikt:
• deelnemers hebben een concreet stappenplan om met zorgen en
signalen om te gaan
• deelnemers hebben handvatten voor het bespreken van signalen met ouders
• deelnemers hebben een beeld van verwijsmogelijkheden bij signalen en zorgen.
De training duurt twee dagen van ieder zes uur. Daarnaast zijn er
huiswerkopdrachten. Er zijn verschillende trainingen voor MBO- en
HBO-geschoolde pedagogisch medewerkers.

Verdiepingstrainingen
KdO Gedrag op de Groep
Beroepskrachten leren hoe je op een positieve manier kunt omgaan met
ingewikkeld gedrag bij kinderen op de groep. Wij besteden aandacht aan de
thema’s: interpreteren van gedrag, verdiepende kennis over de ontwikkeling
van kinderen en oorzaken van gedrag, bewustwording van je eigen rol in het
interactieproces met kinderen en hoe je dit kunt beïnvloeden.

KdO Gesprekken met Ouders
Als beroepskracht kun je het gevoel hebben dat een ouder niet open staat voor
een gesprek. Ook kan je te maken krijgen met de gevoeligheid en loyaliteit van
ouders voor hun kind, waardoor het lastig wordt om zorgen om het kind met de
ouder bespreekbaar te maken. In deze training gaat het om het versterken van
gespreksvaardigheden. Door oefeningen raken deelnemers vertrouwd
met het voeren van (lastige) gesprekken met ouders.
KdO Baby’s die Opvallen
In deze training wordt aandacht besteed aan het interpreteren van gedrag
van baby’s. Deelnemers krijgen verdiepende kennis over de ontwikkeling van
baby’s en leren over bewustwording van hun eigen rol in het interactieproces
en hoe je dit kunt beïnvloeden.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Signaleren van opvallend gedrag bij baby’s
• Communicatie met baby’s
• Versterken van het contact met baby’s
• Handvatten voor het omgaan met ingewikkeld gedrag van baby’s/
dreumesen op de groep
De verdiepingstrainingen bestaan uit twee bijeenkomsten van ieder drieënhalf
uur. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten. Er zijn verschillende trainingen voor
MBO- en HBO-geschoolde pedagogisch medewerkers.

Training Traumasensitief Werken voor pedagogisch coaches
Steeds meer pedagogisch medewerkers in de kinderopvang krijgen te maken
met getraumatiseerde kinderen, die zich vaak lang na het meemaken van
traumatische ervaringen nog steeds onveilig voelen.
Deze training biedt pedagogisch coaches, en andere professionals in de
kinderopvang kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken,
zodat getraumatiseerde jonge kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Professionals in de kinderopvang kunnen hiermee in het leven van
getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken en raken daarnaast zelf
minder belast.

Jonge Kind Academie

De KdO trainingen worden georganiseerd door de Jonge Kind Academie (JKA),
het opleidingsinstituut van MOC ’t Kabouterhuis. Ervaren orthopedagogisch
medewerkers en gezinsbegeleiders geven de trainingen. Onze trainers maken
het verschil. Als specialist kennen zij jouw vakgebied en werkomgeving.
Ze zijn in staat om op inspirerende wijze hun deskundigheid over te dragen.

Meer informatie en aanmelden
Alle KdO trainingen kunnen ook in-company worden gegeven.
De inhoud stemmen we graag met u af! Vraag hiervoor een offerte aan.
Kijk voor meer informatie en het volledige trainingsaanbod van de JKA op
www.jongekindacademie.nl

“Max (3 jaar) speelt nooit met andere kinderen…
moet ik daar iets mee?”
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Voor vragen, informatie en het aanvragen
van een offerte, neem contact op
met de Jonge Kind Academie:
jongekindacademie@kabouterhuis.nl
of 020 5171 316.

