
Voor leerkrachten, intern begeleiders

en onderwijsassistenten (groep 1, 2 en 3)

Trainingen voor het basisonderwijs



De Jonge Kind Academie van  MOC ’t Kabouterhuis krijgt veel vragen uit het 

basisonderwijs over kinderen die opvallen. Daarom hebben we verschillende 

trainingsmodules ontwikkeld. Scholen kunnen voor één of meerdere modules 

kiezen en zo hun eigen programma samenstellen. Op maat, in eigen huis en 

op een moment en tijdstip naar wens van de school. 

GEDRAGSPROBLEMEN

• Signaleren en herkennen van

gedragsproblemen

• Wat zijn de kenmerken van 

de meest voorkomende 

stoornissen?

• Kennis en vaardigheden in de

aanpak van gedragsproblemen 

• Hoe met ouders samenwerken

aan gedragsverandering? 

GEHECHTHEID

• Wat houdt gehechtheid in? 

• Hoe onderscheid en herken 

je de verschillende typen 

hechting? 

• De gevolgen van een onveilige

hechting

• Het begrip hechting leren 

uitleggen en bespreken met 

ouders en netwerk

AUTISME

• Wat is autisme en hoe uit 

zich dat?

• Omgaan met autisme in 

de klas 

• Hoe maak je gebruik van de

sterke kanten van het kind?

• Leerlingen met autisme 

begeleiden 

Mix & match en stel je eigen 

deskundigheidsbevordering 

programma samen:

Voorbeeld studiemiddag

13.00-15.00 Gehechtheid 

15.15-15.30 Koffiepauze

15.30-17.30 Traumasensitief lesgeven

17.30-18.00 Borrel

Voorbeeld na lesdag

15.00-17.00 Gedragsproblemen

De modules:

Meer informatie: 

www.jongekindacademie.nl



GROEPSDYNAMIEK

• De verschillende fases in 

groepsvorming

• Het groepsproces sturen 

• Wie hebben allemaal een 

rol en hoe vervul je jouw rol?

• Een prettige en veilige 

groepsdynamiek behouden

TRAUMASENSITIEF LESGEVEN

• De effecten van trauma op de   
ontwikkeling en het gedrag van 

jonge kinderen 

• Door een ‘traumabril’ leren 

kijken naar het gedrag van 

kinderen

• Een gevoel van veiligheid bieden,

de veerkracht van de kinderen   

vergroten en ondersteunen

DRUK GEDRAG J/M

• Waar komt druk gedrag vandaan? 

• De verschillen tussen jongens en

meisjes

• Wat hebben kinderen met druk

gedrag nodig?

• Reflecteren op de eigen houding 
• Interventies en zelfregulatie 

bevorderen samen met 

het kind

BEGELEIDE INTERVISIE

• Aan de hand van casuïstiek 

naar het gedrag en de 

ontwikkeling van kinderen 

kijken en reflecteren op de 
eigen rol als leerkracht

• ‘t Kabouterhuis begeleidt 

en structureert jullie 

intervisiebijeenkomst. 

SOCIALE VAARDIGHEDEN

• Wat verstaan we onder 

sociale vaardigheden bij 

jonge kinderen? 

• Het aanleren van sociale 

vaardigheden bij jonge 

kinderen 

• Wat kun je doen wanneer 

een kind sociale vaardigheden    

niet oppikt?

SPELONTWIKKELING

• Hoe ontwikkelen kleuters zich 

via spel en hoe kun jij als 

professional dit spel begeleiden 

en stimuleren?

• Kinderen leren spelen op 

een wijze passend bij het 

ontwikkelingsniveau

• De invloed van omgevingsfactoren 

     en hoe deze te beïnvloeden.
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Lesmethode

We behandelen de lesstof aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast 

brengen deelnemers praktijkvoorbeelden in die we bespreken. We stemmen de  

inhoud van de modules altijd af op de vraag van de deelnemers. Na afloop  
kunnen deelnemers direct met de opgedane kennis en handvatten aan de slag.

Praktische informatie

Iedere module duurt twee uur. Een groep bestaat maximaal uit 14 deelnemers. 

Datum, tijd en locatie bepalen we in overleg met de opdrachtgever.

Kosten

De kosten voor één enkele module zijn € 600. Bij een programma met meerdere 

modules hanteren we een korting op de volgende modules. Meerdere modules 

afnemen levert een prijsvoordeel op. 

Een programma op maat

De wens van de basisschool staat centraal. Modules kunnen ook korter of juist 

langer, als de school dit wenst en grotere groepen zijn ook mogelijk. Ook voor 

andere onderwerpen op het gebied van het jonge kind kun je bij ons terecht. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een aanbod op maat.  

Meer informatie en aanvragen offerte
Kijk voor meer informatie op www.jongekindacademie.nl. Voor het aanvragen 

van een offerte kun je mailen naar jongekindacademie@kabouterhuis.nl of 
bellen naar 020-5171 316.

Jonge Kind Academie
De trainingen worden georganiseerd door de Jonge Kind Academie (JKA), 

het opleidingsinstituut van MOC ’t Kabouterhuis (expert op het gebeid

van het jonge kind). Ervaren jeugdzorgwerkers en gezinsbegeleiders van  

’t Kabouterhuis geven deze trainingen. Onze trainers maken het verschil. 

Als specialist kennen zij jouw vakgebied en werkomgeving. Ze zijn in staat 

om op inspirerende wijze hun deskundigheid over te dragen. 


