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Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen, kwaliteit van
Schakelklassen en Zomerscholen, IKC-vorming en
kwaliteitsimpuls VVE zijn actuele thema’s in het gemeentelijk
onderwijsbeleid. In deze nieuwsbrief staat het thema
kwaliteit centraal en leest u over de kwaliteitsmetingen vve
die Sardes binnen gemeenten bij scholen en voorschoolse
instellingen uitvoert. Kwaliteit is ook het verbindende
Paul Kooiman
onderwerp in de regionale kenniskringen vve evenals in de
samenwerking binnen het sociaal domein. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief
natuurlijk de agenda, kort nieuws en informatie over publicaties van Sardes.
Sardes is in 2014 begonnen met het Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind
(VHJK). Ik wijs u graag op de website www.vhjk.nl.
Ik wens u veel leesplezier.
Paul Kooiman

Project uitgelicht: Kwaliteitsmeting vve
Hoe staat het ervoor met de kwaliteit van onze locatie?
Deze vraag stellen veel vve-peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven zich, nadat de Inspectie van het
Onderwijs in een steekproef enkele locaties in de
gemeente heeft bezocht. Doen wij het (even) goed?
Zijn er aandachtspunten waarmee wij onze kwaliteit
kunnen verbeteren? Met het instrument
‘Kwaliteitsmeting vve’ beoordelen adviseurs van
Sardes de kwaliteit van de voorschoolse instelling in
uw gemeente. Zij geven suggesties en aanbevelingen
waarmee de pedagogisch medewerkers direct aan de slag kunnen. Meer lezen
over dit instrument?
Klik hier

Expertise uitgelicht: Begeleiding regionale kenniskringen vve
De opbrengsten van vve staan regelmatig ter discussie. Ambtenaren trekken zich
dat aan. Niet ten onrechte, want de kwaliteit van de uitvoering varieert enorm
binnen en tussen gemeenten. In een consortium met Oberon en CED-groep
begeleidde Sardes in opdracht van het ministerie van OCW de afgelopen tijd twee
keer per jaar op zes plaatsen in het land een regionale kenniskring. In de
kenniskring, waarvoor alle gemeenten die OAB-middelen krijgen worden
uitgenodigd, staan kwaliteitsaspecten centraal. Lees meer





7 april 2015 Regionale kring Zuid-Nederland in Eindhoven
14 april 2015 Regionale VVE kring Noord-West Nederland in Haarlem
14 april 2015 Regionale VVE kring Zeeland, Zuid-Zuid Holland en WestBrabant in Bergen op Zoom
16 april 2015 Regionale VVE kring Veluwe/Flevoland in Apeldoorn

Collega uitgelicht: Wander van Es
Kwaliteit van samenwerking
In deze rubriek stellen we een collega aan u voor. Deze keer
senioradviseur en onderzoeker Wander van Es. Wander is
specialist in samenwerkingsvraagstukken en lokaal educatief
beleid.
“Ik zie dat gemeenten met ongelooflijk veel energie werken
aan ingewikkelde operaties in het sociaal domein. Daarbij is
regie op samenwerking een belangrijk instrument voor de
gemeente. Wat me in de praktijk opvalt, is dat er vaak wel
sprake is van een inhoudelijke afstemming van activiteiten, maar dat er relatief
weinig aandacht is voor de organisatorische kwaliteit van de samenwerking.
Spreken partners ‘dezelfde taal’? Hoe ga je om met visieverschillen? Hoe maak je
de slag van individuele belangen naar een gedeeld belang? Met welk mandaat
opereert mijn gesprekspartner? Al dit soort vragen zou je moeten stellen om je
regierol goed te kunnen vervullen.” Lees meer.

Kort nieuws
De gemeente harmoniseert
Onder invloed van landelijk beleid zijn gemeenten bezig om het
peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang te harmoniseren. Dat harmoniseren gaat

niet vanzelf, er is regie van de gemeente bij nodig en samenwerking met de
partijen in het veld. Sardes helpt gemeenten met onderzoek en advies om de
functie van het peuterspeelzaalwerk te behouden, maar de ontwikkeling van
peuters op een andere manier te organiseren. Lees meer.
TINK
Sardes heeft al meer dan 80 trainers opgeleid tot
TINK-trainer. Klik hier voor een overzicht van trainers
met een licentie. De TINK-training leert pedagogisch
medewerkers en gastouders hoe zij de zes
interactievaardigheden (sensitieve responsiviteit,
respect voor autonomie, structuur en begrenzen,
praten en uitleggen, stimuleren van onderlinge interacties, ontwikkeling stimuleren)
kunnen toepassen in hun eigen praktijk. Meer informatie, klik hier.
Wilt u meer lezen over een van onze thema's? Kijk dan op onze website
www.sardes.nl

Publicaties uitgelicht
(Meer) Passend Onderwijs, minder thuiszitters?
In het oktobernummer van het afgelopen jaar van het tijdschrift ‘van Twaalf tot
Achtien’, het Vakblad voor het Voortgezet Onderwijs, hebben twee onderzoekers
van Sardes een artikel geschreven over het onderzoek dat zij hebben gedaan naar
thuiszitters in het onderwijs.
Het aantal thuiszitters geeft al jaren reden tot zorg. Het wordt geschat op zo’n 1000
per dag. Een van de doelstellingen van de wet op het Passend Onderwijs is het
terugdringen van het aantal thuiszitters. Gaat dat lukken nu deze wet is ingevoerd?
Lees meer.
Kijk voor deze publicatie en voor meer interessante artikelen op www.sardes.nl.

Trainingsaanbod
TINK-trainersopleiding
De TINK-training leert pedagogisch medewerkers en
gastouders hoe zij de zes interactievaardigheden
kunnen toepassen in hun eigen praktijk.

Train-de-trainer Digidreumesen
Ben je trainer? Sluit je dan aan bij het Digidreumes
netwerk. Volg de training Digidreumesen voor trainers
en ontvang het trainersmateriaal, waaronder een
trainersmap, het boek Speel Digiwijs én een inlog voor
Digidreumesen. Je ontvangt een trainersbewijs en promotiemateriaal van
Digidreumesen én kunt dan direct aan de slag.
De Kleine Kapitein
In deze training leren leerkrachten en pm’ers
herkennen wat executieve functies en zelfsturing zijn,
ze leren dat ze zelfsturingsdoelen kunnen stellen
waaraan ze met peuters en kleuters kunnen werken,
hoe ze in hun aanbod en met hun activiteiten op een
structurele manier aandacht kunnen besteden aan zelfsturing en op basis van
gestelde doelen, zelf activiteiten kunnen ontwerpen met een zelfsturingsdoel.
Klik hier voor het volledige trainingsaanbod.

Agenda
22 april 2015
Opbrengstgericht werken in het curriculum voor PW
13 mei 2015
Alle onderwijsmodellen in één dag
28 mei 2015
Inspiratiedag voor de pabo
2 juni 2015
Duurzame schoolontwikkeling met 21ste-eeuwse vaardigheden

Bijeenkomsten in de Verdieping
Weet u dat Sardes over een prachtige vergaderlocatie beschikt? Wij organiseren
hier regelmatig inspirerende bijeenkomsten. Ook is het mogelijk om deze ruimte te
huren. Kom ook naar De Verdieping.

Advies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam in de educatieve sector
en stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te
vergroten. Wij voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken
over onderwijs, opvang en opvoeding. Sardes wil wetenschap, beleid en
praktijk bij elkaar brengen en samen met haar opdrachtgevers komen tot
adequate oplossingen en effectieve werkwijzen.

Sardes, Postbus 2357, 3500 GJ Utrecht, tel. 030-2326200, secretariaat@sardes.nl, www.sardes.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse hebt getoond in ons werk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.
Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Meldt u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

