1 van 3

about:blank

Lex Gall

Geke Dijkstra

Nieuwsbrief jonge kind december 2016.
LET OP: voor de twee onderstaande trainingen komt naar verwachting in januari 2017 weer opnieuw subsidie beschikbaar.
Wij bieden u binnen het subsidiebedrag een aantrekkelijk aanbod.

Taalrijke interactie in de kinderopvang 0-12
De training “Oog voor interactie” is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het
ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en
interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Met de subsidie kan de cursus in zijn geheel worden bekostigd bij een cursusgroep van
minimaal 12 deelnemers.
Dit geldt ook voor een samengestelde groep van losse inschrijvingen.
De training bestaat uit de volgende drie leerlijnen.
Leerlijn 1: kennis van en oefenen met de zes interactievaardigheden.
Leerlijn 2: Kijken naar jezelf met anderen.
Leerlijn 3: Versterken eigen taalvaardigheid.
Voor meer info lgall@onderwijsmlev.nl of via onze site.

TINK, taal en interactievaardigheden in de kinderopvang.
De tweede training die volledig door het ministerie wordt vergoed is de
TINK-training. Deze training is ontwikkeld door Sardes.
Wij bieden u voor het toegekende subsidiebedrag:
• Training in groepen vanaf 12 deelnemers
• Inclusief cursusmap à € 40,00
• Inclusief de verplichte afdracht aan Sardes van € 150,00 per deelnemer
• Het officiële certificaat voor elke deelnemer die voldoet aan de certificeringsvoorwaarden
• Per locatie een actueel kinderboekenpakket samengesteld door en in overleg met kinderboekhandel
“de Toverlantaarn “ in Leeuwarden bij wijze van cadeau voor uw organisatie!
NB Er komen dus geen reiskosten of andere kosten over het subsidiebedrag van € 650 per deelnemer
heen.
Heeft u interesse en/of nog vragen, bel of mail:
Geke Dijkstra gdijkstra@onderwijsmetlev.nl tel.nr. 06-12220250 of
Lex Gall lgall@onderwijsmetlev.nl tel.nr. 06-23994021

Ontwikkelingen op het gebied van het jonge kind.
Het lijkt wel of de politiek het jonge kind heeft (her)ontdekt. Men lijkt er van overtuigd dat investeren in het jonge kind loont.
Er zijn recent publicaties en nota’s verschenen die de moeite waard zijn.
Op het nieuwsgedeelte van onze website hebben we een aantal belangrijke rapporten verzameld.
Via de linkjes in deze nieuwsbrief kunt u de betreffende rapporten lezen of downloaden.
Het betreft de volgende rapporten:
Gelijk goed van start:
Visie op toekomstig stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen. SER januari 2016.
Voorzieningen voor jonge kinderen zijn niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, zij leveren ook een belangrijke bijdrage
aan de
ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. De raad pleit op de lange
termijn voor
een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Daartoe formuleert de
raad in
dit advies een aantal belangrijke actiepunten voor de komende kabinetsperiode (de middellange termijn) en de korte termijn.
Link: SER advies 'Gelijk goed van start'
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Samenwerking in beeld. Oberon 1 juni 2016
De samenwerking tussen voorschool en basisschool dient te worden versterkt. Het ministerie heeft Oberon hiervoor onderzoek
laten doen.
Oberon heeft de samenwerking ingedeeld in vier samenwerkingsmodellen, die variëren in intensiteit van de samenwerking.
De vier modellen zijn
• stand alone (nauwelijks samenwerking)
• face-to-face (incidentele samenwerking)
• hand-in-hand (structurele samenwerking)
• all-in-one (één organisatie)
Link: Samenwerking in beeld

Doorstroom van kleuters.
De brochure over doorstroom van kleuters deed ook nogal wat stof opwaaien. Met name de term “zittenblijven” werd als ongepast
ervaren.
Voor meer achtergrondinformatie over deze brochure zie de volgende link.
Link: doorstroom van kleuters
Po-raad
Ook de Po-raad heeft naar aanleiding van de tweede kamerdiscussie over de doorstroom van kleuters een zgn. position paper over
het
onderwijs aan kleuters uitgegeven. Zie link
Link: toekomst van het kleuteronderwijs

Kwaliteit van de voorschool.
Het kabinet hecht waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen, door:
• Het kabinet heeft recentelijk in overleg met partijen uit de sector een aantal maatregelen voorgesteld om de ontwikkeling van
kinderen te bevorderen (Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, IKK). Hierin staan maatregelen in personele zin, oa. Het
verhogen van de spreekvaardigheid van beroepskrachten tot niveau 3F en permanente educatie voor beroepskrachten.
… verder
• Er worden concrete pedagogische doelen in de Wet kinderopvang (Wko) opgenomen. Leidraad bij de formulering van de
doelen zijn de pedagogische doelen van Riksen-Walraven, die door de sector worden erkend.
•

Verder krijgt ieder kind een mentor en wordt de ontwikkeling van kinderen structureel gevolgd.

• Aanvullend op de maatregelen van het IKK-akkoord werkt het Bureau Kwaliteit Kinderopvang aan een pedagogisch curriculum.
Het curriculum vertaalt ontwikkeldoelen uit de Wko in ervaringen die kinderen tussen 0-6 jaar nodig hebben om zich optimaal te
ontwikkelen. Het is naar verwachting in 2017 gereed.
•

Daarnaast dient een goede overgang naar de basisschool te worden versterkt.

• Het ministerie van SZW is voornemens om vanaf 2017 jaarlijks de pedagogische kwaliteit van de verschillende vormen van
kinderopvang te laten meten.
• Scherpere eisen op het gebied van taalniveau, vve-certificering, initiële opleiding, het opleidingsplan en het opnemen van vve in
het pedagogisch beleidsplan.
•

Nieuwe indicator doelgroep ontwikkelen door het CBS, waardoor de gelden voor VVE beter kunnen verdeeld.

• Alle peuters zijn gebaat bij een voorschoolse voorziening, kinderopvang en peuterspeelzaal zullen daarom worden
samengevoegd.
Minister Asscher heeft een taskforce onderwijs en opvang ingesteld.
De taskforce gaat de komende maanden voorstellen doen voor een verdere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang,
onder voorzitterschap van Diana Monissen van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. De voorstellen moeten
meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen en de arbeidsparticipatie van ouders. Ook moet gezamenlijke inzet van
personeel mogelijk worden.
Werken met een methode in de kleuterbouw. Ja/nee
Naar aanleiding van o.a. het televisieprogramma “de Monitor” is er een levendige discussie ontstaan over het gebruik van
kleutermethoden.
De collega’s Lex en Wiebren hebben de methoden Schatkist editie 3, Kleuterplein, Sil op school en Onderbouwd stevig onder de
loep genomen.
Op 1 februari 2017 organiseren we studiemiddag, waarin we u informeren over de verschillen en overeenkomsten tussen de vier
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methoden. Ook gaan we in op het werken zonder een methode.
Inschrijving via de website www.onderwijsmetlev.nl

Facebook
Onderwijs met LEV heeft ook een facebook pagina. We willen u actueel op de hoogte houden van
ontwikkelingen op het gebied van het jonge kind.
Like ons dus op ……

Ouders in beeld
Omdat er steeds meer vragen over communiceren met ouders en gericht ouderbeleid bij ons
binnenkomen, hebben we het afgelopen jaar hiervoor een
aanbod ontwikkeld. Belangrijke vragen/uitgangspunten zijn:
-

Analyse van je ouderpopulatie
Zicht hebben op je eigen grondhouding m.b.t. ouders
Afstemmingsgesprekken met doelgroepouders
Het opbouwen van een relatie met ouders
Gesprekstechnieken en gespreksvaardigheden
Ouders enthousiasmeren tot het uitvoeren van ontwikkelingsstimulerende activiteiten

Workshops e.d.
Naast diverse VVE-trajecten bent u ook voor workshops en korte trainingen bij ons aan het goede adres.
We hebben praktische en inspirerende bijeenkomsten zoals:
•
•
•

doelgericht werken in de voorschool
omgaan met jongens in de kleutergroep of BSO
signaleren en begeleiden van jonge kinderen in risicovolle situaties

Kijk op de website voor ons actuele aanbod of stel uw vraag aan gdijkstra@onderwijsmetlev.nl of lgall@onderwijsmetlev.nl

Met heel veel vragen op het gebied van het jonge kind kunt u bij ons terecht.
We denken graag mee in maatoplossingen.

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.
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