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

Rondom bewegen met kinderen (0-4 of 4-12 jaar)

Inhoud van de cursus/training

Deze training biedt een gevarieerd programma rondom bewegen.
Wat is het belang van bewegen?
Hoe koppelen we dit aan het pedagogisch beleid?
Hoe geven wij bewegen vorm?
We oefenen met elkaar spelvormen en geven elkaar feedback op het
begeleiden van bewegingsspel volgens een vastgestelde methodiek.
We onderzoeken welke materialen in een beweegbak kunnen zitten.
Theorie en praktijk komen ten slotte bij elkaar in een door de deelnemer
gemaakt beweegprogramma voor de eigen doelgroep.

Niveau van de cursus/training

Pedagogisch medewerkers nivo 4

De lengte van de cursus/training

3 dagdelen van elk 150 minuten

De doelstellingen van de
cursus/training
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Bewust worden van het belang van bewegen voor de lichamelijke,
emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Koppelt het belang van bewegen aan het pedagogisch beleid van de
organisatie
Koppelt het belang van bewegen aan je eigen pedagogisch handelen.
Theorie met betrekking tot de motorische ontwikkeling (Pedagogisch
kader en Emmi Pikler)
Het vergroten van de kennis met betrekking tot beweging en muziek,
bewegen en verhalen, beweging en spel.
Het vergroten van de vaardigheid met betrekking tot het leiden van
bewegingsspel..
Het leren geven van feedback met betrekking tot spelleiding.
Het maken van een beweegprogramma afgestemd op de eigen
doelgroep.

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

Pedagogisch medewerkers nivo 3

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

3 bijeenkomsten van 2,5 uur.
2 verwerkingsopdrachten van 1 uur.

Een heldere uitleg van de
speciale voorwaarden die door
het instituut of door de
betreffende overheid gesteld

Op Pat is verantwoordelijk voor de inhoud en materialen van de cursus.
In overleg met de organisatie kunnen nieuwe spelmaterialen worden
aangeschaft die tijdens de training onder de aandacht worden gebracht.
De organisatie draagt zorg voor de communicatie met de deelnemers en

worden aan de cursus/training
of aan de
studieovereenkomst/contract

voor een geschikte ruimte voor de bijeenkomsten. In deze ruimte moet
voldoende bewegingsvrijheid zijn om spellen te kunnen doen.
De organisatie zorgt voor voldoende exemplaren van het pedagogisch
beleid.

Informatie over het verstrekte
studiemateriaal en/of aan te
schaffen studiemateriaal

Bij aanvang ontvangen de deelnemers een map met alle informatie.

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 zal de deelnemer zelfstandig de
opdrachten uitvoeren, zoals vermeld tijdens de training. De
verwerkingsopdrachten worden beoordeeld door de trainer.

