VVE Trainingen
Uk & Puk training
Een jong kind moet vooral kind zijn, zodat het zich vrolijk en vrij kan ontwikkelen. Uk & Puk focust
daarom niet op toetsing, maar op spelen, ontdekken en groeien. Daarbij is een actieve rol weggelegd
voor de pedagogisch medewerker. Zij zijn degene die de nieuwsgierige aagjes op de juiste momenten
moeten ondersteunen, informeren, bijsturen en ruimte moeten geven.
De basis van Uk & Puk is ‘respect voor autonomie”. Het betekent dat je vertrouwen hebt in de
mogelijkheden van kinderen en hun de kans geeft om zelf dingen te ontdekken.
Daarbij staan 3 leidstervaardigheden centraal.
Jij biedt kinderen:
1. Emotionele ondersteuning
2. Informatie en uitleg
3. Structuur en grenzen.
Al deze vaardigheden zijn nodig om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Uk & Puk helpt je op
elk punt met concrete aanwijzingen.

Inhoud trainingen
Het trainingstraject bestaat uit bijeenkomsten en consultaties. We starten met een quick-scan
(0-meting) om de beginsituatie van pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Na
de zevende bijeenkomst volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject eindigt met
een quick-scan als eindevaluatie. Deelnemers krijgen tijdens de implementatie zes maal een
groepsconsultatie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht zodat hetgeen wat in de
bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. Deelnemers moeten alle
bijeenkomsten bijwonen en alle praktijkopdrachten met goed resultaat uitgevoerd hebben. In
uitzonderingsgevallen kan er voor een gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht worden
gemaakt.

Onderwerpen in de bijeenkomsten
1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Vier dimensies van sociale ondersteuning
4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
8. Werken met boeken
9. Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
10. Observeren

11. Ouderbetrokkenheid
12. Rekenprikkels
13. Hoe verder

Bijeenkomsten duren over het algemeen 6 uur, afhankelijk van de bevindingen uit de quick-scan en
nooit korter dan 3,5 uur. De trainer draagt de verantwoordelijkheid voor een goede implementatie
van het programma Uk & Puk. Certificering is persoonsgebonden.

Training Instroomgroep Uk & Puk
Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nog niet Uk & Puk gecertificeerd zijn. Maar omdat de
pedagogisch medewerkers in een omgeving werken waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er
minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Uk & Puk verkort
aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een
gecertificeerd pedagogisch medewerker.
Onderwerpen bijeenkomsten
1. Introductie Uk & Puk, kansen creëren en kansen grijpen
2. Vier dimensies van sociale ondersteuning en de sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling, rekenprikkels
4. Spraaktaalontwikkeling, gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
5. Werken met boeken en themahoeken
6. Observeren en ouderbetrokkenheid
7. Afsluiting
Indien de trainer d.m.v. een quick-scan opmerkt dat er een wijziging moet komen in de
onderwerpen, wordt dit besproken met de cursisten.

Training Puk in Peuterstappen
Opbrengstgericht werken (OGW) staat volop in de belangstelling. Hoe is dit te combineren is met het
programma Uk & Puk. Spel moet toch leidend zijn?! Inderdaad, en dat kan. Door mensen van de CEDGroep is het praktische boekje 'Peuterstappen' geschreven, in nauwe samenwerking met
onderzoekers, trainers en mensen van de werkvloer. Vanuit het boekje en het programma Uk & Puk
is er een vierdaagse training voor Uk & Puk gecertificeerde pedagogisch medewerker ontwikkeld,
waarmee medewerkers binnen de kinderopvangorganisaties het programma Uk & Puk en OGW
kunnen koppelen. Dit is heel geschikt voor kwaliteitsbewaking na de implementatie van het
programma Uk & Puk!

Hoe is de training opgebouwd?
In de training worden de vier d’s (data, duiden, doelen, doen) gekoppeld aan de activiteiten van Uk &
Puk. In deze vierdaagse training krijgen de pedagogisch medewerkers handvatten om het geleerde
op een praktische wijze te implementeren in de organisatie.

Meer informatie









De bijeenkomsten vinden plaats In company of in Oud Gastel.
Na aanvang van de training kan deelname niet meer geannuleerd te worden. Wel is het
mogelijk dat een collega ter vervanging de training volgt.
De prijzen zijn inclusief: lunch, VVE–certificaat, coachingsbezoeken op de eigen locatie en
cursusmateriaal.
Omdat er een officieel traject wordt gevolgd, wordt de training - na het voldoen aan de
gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële VVE-certificaat
voor het VVE-programma.
Voor vragen kunt u contact opnemen met administratie@stgkoog.nl
Vraag naar de voorwaarden voor deelname als u op dit moment geen eigen groep hebt!
De trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainer Karin Thissen.

