Beschrijving opleidingen/ trainingen die Op Pat aanbiedt op de website en andere informatiebronnen
Titel van de Cursus/ training

Training kunst en maker (0-4 of 4-12 jaar)

Inhoud van de cursus/training

In deze training onderzoek je wat kunst kan betekenen voor de kinderen
waarmee je werkt. De ideeën van Reggio Emilia zijn een belangrijke
inspiratiebron voor de training. We gaan verschillende domeinen van kunst
onder de loep nemen: dans en muziek, beeldend werken, drama en
taalkunst (voorlezen/verhalen/ gedichten). Er is afwisseling tussen theorie
en praktische oefeningen. Het zelf ervaren van creatieve processen helpt je
bij het begeleiden van creatieve processen van kinderen.
Deze training is leerzaam en leuk!

Niveau van de cursus/training

Pedagogisch medewerkers nivo 3 en 4

De lengte van de cursus/training

4 dagdelen van elk 150 minuten

De doelstellingen van de
cursus/training

●
●
●
●
●
●

Kennismaken met en ervaren van verschillende domeinen van kunst.
Kennis opdoen van de uitgangspunten van de pedagogiek van Loris
Malaguzzi (Reggio Emilia)
Kennis nemen van de theorie van Howard Gardner omtrent
meervoudige intelligentie.
Kennis nemen van de uitgangspunten van een succesvolle activiteit.
Koppelen van de theorie en eigen ervaringen aan het pedagogisch
handelen met betrekking tot kunstactiviteiten.
Kennis en vaardigheid ontwikkelen met betrekking tot het kindvolgend
werken.

De doelgroep voor wie de
cursus/training bedoeld is

Pedagogisch medewerkers, werkzaam in de kinderopvang of als gastouder

Het aanvangsniveau waarvan
wordt uitgegaan
(vooropleidingseisen)
Vrijstellingsbeleid

Pedagogische medewerker nivo 3

De studiebelasting voor de
deelnemer d.w.z. de tijd die de
deelnemer eraan kwijt is in uren
per week

4 Bijeenkomsten van 2,5 uur
3 Praktijkopdrachten van 1,5 uur

Een heldere uitleg van de
speciale voorwaarden die door
het instituut of door de
betreffende overheid gesteld
worden aan de cursus/training
of aan de
studieovereenkomst/contract

Op Pat is verantwoordelijk voor de inhoud en materialen van de cursus.
De organisatie draagt zorg voor een geschikte creatieve werkruimte voor de
bijeenkomsten en voor de communicatie met de deelnemers.

Informatie over het verstrekte
studiemateriaal en/of aan te

Bij aanvang ontvangen de deelnemers een handout

schaffen studiemateriaal
Kwalificaties die behaald kunnen
worden Er moet duidelijkheid
worden gegeven of het examen
tot een kwalificatie/
bevoegdheid leidt en de aard
van het civiel effect (wettelijk
erkend; branche erkend;EVCwaardig e.a ( FCB checken bij de
branche)

De deelnemers krijgen een certificaat van deelname.
Dit is een door Op Pat erkende certificering.

Welke inhaalopdrachten er zijn
of welke gevraagd worden bij
afwezigheid

Bij het niet aanwezig kunnen zijn bij een bijeenkomst zal de deelnemer
zelfstandig de verwerkingsopdrachten maken, die gedaan zijn tijdens de
training en een reflectieverslag hierover schrijven. De
verwerkingsopdrachten worden beoordeeld door de trainer.

