Werkplaats
bso en babyopvang

Wilt u zich ook verdiepen in relevante onderwerpen voor
de buitenschoolse opvang en/of de babyopvang? Sardes
organiseert dit jaar zes werkplaats bijeenkomsten: drie
voor de bso en drie voor de babyopvang. Hier wordt
wetenschap wordt verbonden met de praktijk en kunt u
in gesprek met experts en andere kinderopvangorganisaties. Na deze Werkplaats bijeenkomsten heeft u
nieuwe inspiratie en tips waar u morgen nog mee aan
slag kunt!
De werkplaats
Bij bezoeken aan kinderopvangorganisaties in het land
hoorden wij dat er behoefte is aan verdieping en om meer
kennis op te doen over de ontwikkeling van het kind, met
name de baby en het oudere kind in de bso. Tijdens de
werkplaatsbijeenkomsten nodigen wij wetenschappers uit
die deze verdieping geven. Ook komen mooie voorbeelden
aan bod en gaan we in gesprek zodat u de nieuwe inzichten
gelijk toe kunt passen op uw eigen situatie.
Werkplaats bso
Hoe zorgen we voor uitdaging voor de oudere kinderen?
Hoe gaan we om met kinderen die afwijkend gedrag vertonen?
Hoe stimuleren we het groepsproces?
Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het specialisme van
pedagogisch medewerkers in de BSO. In de BSO werkplaats
verdiepen we ons in kinderen van 4-12 jaar oud.
Werkplaats babyopvang
Hoe kunnen we een baby ondersteunen bij de motorische
ontwikkeling? Hoe ga je om met huilgedrag van de baby?
Hoe creëren we meer geborgenheid?
Door ons te verdiepen in de ontwikkeling van de baby zijn we
beter in staat om de baby te ondersteunen in zijn/haar
welbevinden en ontwikkeling.
Vragen?
Neem contact op met:
· Maryse Nijhof
m.nijhof@sardes.nl
· Janneke Schilder
j.schilder@sardes.nl

Voor meer informatie
en aanmelding:
www.sardes.nl/scholing
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Bijeenkomsten 2017 – 2018
Werkplaats bso en babyopvang
Hieronder vindt u de agenda van de Werkplaats bso en babyopvang schooljaar 2017- 2018.
Iedere bijeenkomst nodigen wij een interessante wetenschapper uit en is er ruimte voor
uitwisseling.
Werkplaats bso






Hersenontwikkeling en executieve functies
Gastspreker: Petra Hurks (Universiteit Maastricht) over de
hersenontwikkeling van kinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar.
Uitlokken van positief gedrag en talentontwikkeling
Gastspreker: Henderien Steenbeek (Universiteit Groningen) over
de ontwikkeling van 8+'ers en kinderen met probleemgedrag.
Stimuleren van vriendschap
Gastspreker: Denise Bontje (Kind&Media) over het gebruik van
media in de BSO om vriendschappen te stimuleren.

28 november ‘17
10:00 - 13:00
5 februari ‘18
10:00 - 13:00
9 april ‘18
10:00 - 13:00

Werkplaats babyopvang






Emotionele veiligheid
Gastspreker: Evi de Cock (Universiteit Nijmegen) over het belang
van de band tussen kind en verzorger en huilgedrag van baby’s.
Observeren, ondersteunen en uitdaging bieden
Gastsprekers: Anneloes van Baar (Universiteit Utrecht) en
Hanneke Poot-v.d. Windt over ontwikkelingsondersteuning bij
baby’s.
Vriendschap en geborgenheid
Gastspreker: Elly Singer over hoe de band tussen baby's en
kinderen op de groep kan zorgen voor meer geborgenheid.

28 november ‘17
13:30- 16:30
5 februari ‘18
13:30- 17:00

9 april ‘18
13:30- 16:30

Kosten

Dagdeel (werkplaats bso of babyopvang) € 90,00
Hele dag (werkplaats bso én babyopvang incl. lunch) € 165,-

Aanmelden voor de
bijeenkomsten kan via
www.sardes.nl/scholing

