TRAINING PEDAGOGISCH COACH IN DE KINDEROPVANG

Er zijn nog plaatsen beschikbaar in een in-company training tot ‘Coach in de Kinderopvang’ in Kinderhuis Maminka in Drenthe, vlakbij Meppel. Start vrijdagochtend 8 oktober 2021 en daarna 1 dagdeel
per maand, met uitzondering van de dag met paarden. Afsluiting in mei of juni 2022.
De cursus wordt weliswaar in de markt gezet als dé gelegenheid om het certificaat ‘Coach in de kinderopvang’ te verwerven, maar de training is veel breder dan dat.
Dit certificaat is echter op dit moment erg gewild: een vrij recente eis van de overheid. De orthopedagogen en andere door de overheid toegestane beroepsbeoefenaren waar het gaat om coaching in
de kinderopvang liggen namelijk niet voor het oprapen. En trouwens…dat zijn niet zelden nogal dure
jongens. Met dit certificaat kun je in de hele kinderopvangbranche goed uit de voeten!
Deze cursus is een in-company training binnen Kinderhuis Maminka (www.maminka.nl), maar concullega’s uit een andere kinderopvang en professionals uit andere werkgebieden zijn zeker ook van
harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. De coachvaardigheden die getraind worden zijn inzetbaar in iedere beroepssituatie en in het eigen leven.
Deze manier van coachen is naar wij weten vrij uniek in Nederland en we halen Albert de Vries daarom heel graag naar het noorden van het land. De vaardigheden die geleerd worden zijn niet de
meest gebruikelijke, wel de meest effectieve! Inspiratie, intuïtie en bovenal moed en vertrouwen uit
je eigen reservoir worden naar boven gehaald en herkend. En we oefenen natuurlijk gespreksvaardigheden. Niets menselijks is ons vreemd, maar we kunnen ‘van dichtbij’ heel veel van onszelf en
van elkaar leren.
De training omvat 9 dagdelen. Data in Havelte:
1. vrijdag 8 oktober 2021, 09.30-13.00 uur
2+3. zaterdag 6 november, 09.30-17.00 uur (= met paarden), plaats wordt nog bepaald
4. vrijdag 10 december, 09.30-13.00 uur
5. vrijdag 7 januari 2022, 09.30-13.00 uur
6. vrijdag 4 februari, 09.30-13.00 uur
7. vrijdag 11 maart, 09.30-13.00 uur
8. vrijdag 8 april, 09.30-13.00 uur
9. vrijdag 13 mei, 09.30-13.00 uur
reservedatum: vrijdag 10 juni, 09.30-13.00 uur
We kunnen treinreizigers vanaf de stations Meppel of Steenwijk ophalen!
Elke ochtendbijeenkomst sluiten we om 13.00 uur af met een gezellige warme maaltijd, waarbij we
rekening houden met dieetwensen. Op zaterdag 6 november zullen we ook iets met het middagmaal
doen.
☺ Er zijn van die cursussen die blijven je nog jaren bij! Anders gezegd: die blijven bij jou ☺
Voor meer informatie over de training zie de flyer over de training met open inschrijving op de website: www.onderzoekineigenwerk.nl en u kunt terecht bij Albert de Vries: 06 5142 6548,
albertdevries@onderzoekineigenwerk.nl
Voor nadere informatie over de organisatorische kant, de kosten en de aanmelding:
Anja de Vletter tel 06 4390 7776, Ingrid Zwiers tel 06 1220 9683, info@maminka.nl
Algemeen telefoonnummer van Maminka: 06 4100 6234

