
 

 

Natascha, Marian en ik zijn zaterdag 18 januari naar de beurs geweest in ‘s-Hertogenbosch.        
Het was gezellig, leuk en informatief.  

• interessante workshops 
• allerlei nieuwe producten aangeboden in stands 
• koopjes, altijd leuk! 
• diensten van administratieve aanbieders, zoals Portabase 

Hieronder volgt een greep uit het aanbod.  

 

Scholing;  

Helder & van Pas   www.heldervanpas.nl  

CED groep  https://www.cedgroep.nl/ 

Pebblz  www.pebblz.nl 

Sterk in Kinderopvang www.sterkinkinderopvang.nl 

Fabriek 69 https://www.fabriek69.nl/ 

Een ruim aanbod van scholing! Niet altijd even goedkoop, maar wel leuk om eens op de 
diverse websites rond te neuzen en te kijken naar allerlei aanbod. Er is veel!!!! 

 

Ergens halverwege werden we gedrieén gestalkt en gegrepen door een dame van BIEBI; 

 “het planbord voor het jonge kind” 

Speciaal voor gastouders een mooi planbord met dagritmekaartjes die je kunt gebruiken om 
per dag aan te geven welk pedagogisch doel je nastreeft en met welke opdracht. Er is 
genoeg ruimte om activiteiten in te plannen en je vaste schema’s op te plakken.  

Het zag er op zich erg leuk uit vonden wij. Alleen jammer dat de dame in kwestie erg 
opdringerig was……. 

http://www.heldervanpas.nl/
https://www.cedgroep.nl/
http://www.pebblz.nl/
http://www.sterkinkinderopvang.nl/
http://www.sterkinkinderopvang.nl/
https://www.fabriek69.nl/


Wil je meer weten dan kun je kijken op www.biebi.nl wie weet ben jij enthousiast genoeg om 
er een aan te schaffen.  

 

Wat ik verder nog leuk vond was  

www.tadaah.nl  

een online platform voor tijdelijke Pedagogisch medewerkers.  

Wat zij aanbieden is het volgende; wanneer je ziek bent en niet kunt werken of wanneer je 
op vakantie gaat zou je in theorie iemand via tadaah kunnen inhuren. De ouders betalen de 
kosten. Natuurlijk in overleg en we zouden iets moeten verzinnen met het LRK en de locatie. 
Maar ik vond het toch wel interessant genoeg om het op te schrijven.  

Laat maar weten wanneer je het ook iets vindt dan kan ik contact opnemen.  

 

Ook leuke aanbiedingen van Heutink…..leuke koopjeshoek.  

 

 

Er werden diverse korte workshops gegeven over verschillende onderwerpen. De workshops 
duurde 3 kwartier, dus eigenlijk te kort om dieper ergens op in te gaan.  

Het waren meer korte praatjes over een bepaald onderwerp. Wilde je hier meer over weten 
dan kon je je inschrijven voor de langere workshops die door diverse aanbieders in het hele 
land worden gegeven.  

We hebben er 3 voor je uitgepikt:  

Ik heb samen met Natascha een korte workshop gevolgd over;                                             
De driehoek…. 

Ouder, kind en gastouder….hoe deze in evenwicht te brengen en te houden. Hoe 
communiceer je met de ouders, wat is je houding.  

Maar het allerbelangrijkst, wat verwachten we nu eigenlijk van elkaar! 

Leuk om te zien hoe het werkt. Deze workshop is te volgen bij de Fabriek 69 in Amersfoort.   

Natascha heeft de workshop “Gewoon Doen” gevolgd.  

Ik heb op de Kindvak de workshop  "Gewoon Doen" van Schildje en Fabriek 69 gevolgd. 
Deze workshop ging over de bewustwording van het onderwerp kindermishandeling, de 
Meldcode en om de handelsverlegenheid van professionals hierin te doorbreken.               
Door het oefenen van casussen en het bekijken van filmpjes (waar na afloop vragen over 
werden gesteld) werd getoetst of je kennis van de Meldcode up-to-date is. 
Schildje heeft een pakket samengesteld met activiteiten ontwikkelt voor kinderen van 4-6 jaar 
en biedt pedagogisch medewerkers, gastouders en leerkrachten een praktische "tool" om het 
onderwerp op een luchtige en laagdrempelige manier voor kinderen bespreekbaar te maken 
en mogelijkerwijs het signaleren van kindermishandeling te vergemakkelijken. 
Jij kan voor een kind het verschil maken door stap 0 van de Meldcode te zetten, namelijk 
BEWUSTWORDING! 

http://www.biebi.nl/
http://www.tadaah.nl/


Vertrouw op je gevoel. Als je gevoel zegt dat er iets met een kind aan de hand is, dan is dat 
vaak ook zo.  
Durf verder te kijken dan wat je op het eerste gezicht ziet. Een simpele vraag als "Hoe gaat 
het met je?" zal door herhaaldelijk blijven vragen uiteindelijk voor een kind aanleiding zijn om 
over bepaalde zaken te gaan praten. 
Per jaar worden 119.000 kinderen blootgesteld aan kindermishandeling, dat is in iedere klas 
minstens 1 kind. 
Belangrijk is om niet te oordelen of een mening te hebben over ouders of verwanten die het 
kind mishandelen, besef je dat dit vaak gebeurd doordat er bij hen vaak ook trauma's 
aanwezig kunnen zijn.  
Ze gaven ook een geheugensteuntje mee, een NIVEA tje ( Niet Invullen Voor Een Ander) 
Wees jezelf bewust van de omvang van het probleem en jouw eigen identiteit hierin zodat je 
de juiste stappen kunt  
zetten om kinderen een veilige toekomst te geven. Doe je dit niet dan zul je nooit tot 
handelen kunnen komen! 
 
Marian heeft de workshop werken met de Kwaliteitsboom gevolgd.  
 
Dit was eigenlijk een lezing over hoe te werken met de kwaliteitsboom. 
Was niet interactief. Het was een soort promotie verhaal. 
De BOOM  is een poster met 4 wortels en deze groeien in de boom als takken verder. 
Elk met een eigen kleur. De 4 ontwikkeldoelen van de kinderopvang  zijn de wortels. 
De blaadjes die aan de takken groeien daarin geef je concreet aan hoe je bv sociaal-
emotioneel competentie 
stimuleert bv. troosten, voorspelbaar zijn, knuffelen. 
Als je dit met een team doet maak je het pedagogisch beleid concreet. 
 
Dat is een training van KIKI. Training en Coaching  

 

Super leuk! 

Mocht je de volgende keer mee willen; Heel Graag! Het was leuk om daar samen rond te 
lopen.  

 

Groet Rig  

 

 


