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U kunt zich aanmelden via 

www.stichtingpas.nl  

waarbij u zich inschrijft 

voor 1 workshop en 1 

reservekeus. Wij proberen 

zoveel mogelijk tegemoet 

te komen aan uw  

1
ste

 voorkeur, maar kunnen 

daar om organisatorische 

redenen van afwijken. Wij 

zien uw aanmelding graag 

tegemoet  

vóór 19 februari 2016 

Nog vragen? 

Mail ons: 

info@stichtingpas.nl  

 

 

Conferentie VVE Arnhem ‘VVE voor later’  
 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling van deze conferentie: 

 Kennis vergroten  

 Geïnspireerd raken en snuffelen aan het 

professionaliseringsaanbod voor 2016/2017. 

 Kortom een investering in jezelf! 

 

Programma 

13.00 uur ontvangst met lunch en een ‘uitmarkt’ , 

diverse stands met o.a. een preview naar het     

(veelal gratis) professionaliseringsaanbod voor 

2016/2017 

13.45 uur Welkom door Annette Mullink en Ron König 

de wethouder 

14.00 uur Gastspreker Hanni Bijl met de interactieve 

lezing over ‘Breinsleutels’ 

14.30 uur Pauze en ‘uitmarkt’, informatie over breed 

aanbod VVE en snuffelen aan het 

professionaliseringsaanbod voor 2016/2017 

15.15 uur workshop ronde 

16.30 uur Gastspreker Fredrik Smit geeft een presentatie 

van het onderzoek Ouder betrokkenheid in Arnhem  

17.00 uur Sluiting en gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje 

 

 

 

 

 

 

1. en Aarssen van Sardes 

 

Stap vooruit met VVE! 

Wanneer: Woensdag 9 maart 2016 

Tijdstip: 13.00-17.30 uur 

Waar:  De Koepelkerk in Arnhem, Jansplein 60, Arnhem 

Voor wie? VVE- professionals in Arnhem en andere betrokkenen 

Aan deze informatieve middag zijn voor u geen kosten 

verbonden 

 

Je kan je opgeven voor 1 van de volgende workshops: 

 

1. Jonge kinderen uitdagen tot gesprek, gegeven door Resi Damhuis van Eduseries 

2. Spelbetrokkenheid en leren van peuter tot kleuter, gegeven door Jantine Peters 

3. Zelfsturing/executieve functies , wat is dat?, gegeven door Jeroen Aarssen van 

Sardes 

4. Media wijsheid, mediaopvoeding legt de basis voor mediawijsheid, gegeven door 

Denise Bontje van Sardes 

http://www.stichtingpas.nl/aanmelding-ikc-dag.html
mailto:info@stichtingpas.nl
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Lezing:  

Hanni Bijl met ‘Breinsleutels’ 
In deze lezing wordt aan de hand van kennis over het brein en leren uitgelegd wat er gebeurt in de 

bovenkamer van jonge kinderen. Als je informatie vaak herhaalt, als je meteen gerichte feedback geeft 

en vragen stelt open je de deuren naar de bovenkamer van kinderen zodat ze beter kunnen leren.  

Praktische handvatten die jij als pedagogisch medewerker en/of leerkracht kan inzetten. 

 

Workshop:  

Jonge kinderen uitdagen tot gesprek 
Met de meeste kinderen in de groep kunnen we mooie gesprekjes voeren. Maar niet met allemaal. Er 

zijn kinderen die niet veel zeggen. Herkent u dat? Heeft u ook kinderen in uw kleuterklas of 

peutergroep die nog weinig zeggen? En wilt u weten hoe u die kunt verleiden tot praten? Deze 

workshop geeft daarvoor een praktische aanpak. 

 

Workshop: 

Spelbetrokkenheid en leren van peuter  naar kleuter  
Spelbetrokkenheid? 

Voorwaarde voor leren? 

De uitkomsten van o.a. het onderzoek naar spelbetrokkenheid van Elly Singer worden vertaald naar de 

praktijk. Hoe doe je dat, kinderen betrekken bij spel en waarom is dat zo belangrijk. Dat wordt 

duidelijk in deze workshop. 

 

Workshop: 

Zelfsturing/executieve functies, wat is dat? 
De executieve functies horen bij het denkvermogen. Het is een verzamelnaam voor denkprocessen 

(functies) in het brein die belangrijk zijn voor het denken (cognitie) en het uitvoeren (executie) van 

sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag. 

De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van 

de aandacht. We beginnen met het ontwikkelen van executieve functies in spel. 

Jij als pedagogisch medewerker en/of leerkracht bent hierbij heel belangrijk! 

 

Workshop: 

Media wijsheid, mediaopvoeding legt de basis voor 

mediawijsheid 
Deze workshop richt zich op professionals die werken met jonge kinderen. Zij spelen een cruciale rol in 

mediaopvoeding. Mediaopvoeding legt de basis voor mediawijsheid. Met verschillende partners 

zoeken wij naar mogelijkheden om in kinderopvang en onderbouw van het basisonderwijs meer 

aandacht te besteden aan mediaopvoeding én bewust gebruik te maken van media als extra middel 

om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Dit vormt de basis voor een doorgaande lijn 

mediawijsheid die in het basis- en voortgezet onderwijs moet worden voortgezet. 
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