Vijf opleiders geselecteerd

Werken aan taal en
interactie
Een goed taalniveau heeft pas effect als een pedagogisch medewerker
dit inzet om het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. Daarvoor zijn
goede interactievaardigheden onmisbaar. Er komt subsidiegeld beschikbaar om taal en interactie te verbeteren. Tekst Marianne Velsink
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‘De regeling stimuleert meer dan
alleen even een cursus te volgen’

De subsidieregeling

om die effectieve handelswijze in de
praktijk te brengen en handvatten
om hun inzet hierop te verbeteren.

De subsidieregeling taal- en interactievaardigheden wordt uitgevoerd door het
Agentschap SZW. Bureau Kwaliteit Kinderopvang is inhoudelijk betrokken bij de
regeling en heeft de criteria geformuleerd die aan de trainingen worden gesteld
om zo de kwaliteit en effectiviteit te garanderen.
Om zoveel mogelijk pedagogisch medewerkers en gastouders te bereiken
wordt ingezet op twee soorten trainingen:
1. Training voor pedagogisch medewerkers
2. Train de trainer: een training voor leidinggevenden en bemiddelingsmedewerkers gastouderopvang om vervolgens pedagogisch medewerkers en gastouders te scholen

www.nji.nl

Kinderopvang Academie
Inhoud
De wetenschap is zeer kritisch over
het effect van trainingen. En terecht,
want leren en ontwikkelen vergen
veel meer herhaling en afwisseling
dan je in een workshop kunt aanbieden. De trainingen van de Kinderopvang Academie zijn dan ook geen

Aanvragen voor de eerste tranche van de regeling kan vanaf 1 augustus 2014
(streefdatum) tot 1 oktober 2014. De regeling heeft vier tranches en loopt tot en
met 2017. Kinderopvangorganisaties die gebruik willen maken van de subsidieregeling taal- en interactievaardigheden zullen in hun subsidieaanvraag moeten
aangeven hoe zij de opgedane vaardigheden in hun organisatie verankeren en
hoe zij een vervolg geven aan een training, bijvoorbeeld via ‘coaching on the job’.
Meer weten? Ga naar www.stichtingbkk.nl.

pure taaltrainingen of interactietrainingen, maar de start van een dynamische interne leercultuur.
Aantal bijeenkomsten
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taal- en interactievaardigheden in
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