Certificeringtrajecten
Volledig certificeringtraject Uk & Puk
In het trainingstraject voor VE-certificering leer je het programma Uk &
Puk op een goede manier te gebruiken op de groep en daarmee
doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Ervaring
leert dat een goede invoering voorwaarde is om alles uit het programma
te halen. Met het goed doorlopen van de opleiding ontvang je als
deelnemer een officieel VE-certificaat Uk & Puk.
Het traject duurt 18 tot 24 maanden en bestaat uit:
13 groepsbijeenkomsten van 7 uur
6 groepsconsultaties op de werkvloer, individueel per werknemer
(na bijeenkomst 3, 4, 5, 8, 9, 11)
Intake en 3 quickscans op de locatie/groep van de deelnemer
Onderwerpen bijeenkomsten
1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Interactievaardigheden
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
5. Spel, speel-leeromgeving en themahoeken
6. Spraak/ taalontwikkeling
7. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
8. Kunstzinnige oriëntatie
9. Rekenprikkels
10. Resultaatgericht werken
11. Werken met boeken
12. Ouderbetrokkenheid
13. Presentaties en certificering

Studiebelasting
Voor het gehele traject: ongeveer 133 uur
Groepsbijeenkomsten: 13 x 7 uur = 91 uur
Zelfstudie : 12 x 3 uur = 36 uur
3 uur zelfstudie per bijeenkomst:
1,0 uur leeswerk per bijeenkomst
2,0 uur verwerking opdrachten op de werkvloer per bijeenkomst
Individuele coaching op de werkvloer – 6 uur

Vooropleiding
Iedere opleiding op minimaal MBO 3 niveau waarmee in de kinderopvang mag worden
gewerkt.

Materialen
Deelnemersmap Uk & Puk

Certificeringeisen









100% aanwezigheid bij en actieve deelname aan de trainingsbijeenkomsten
Alle praktijkopdrachten uitvoeren
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.
Eigen ontwikkeling bijhouden in portfolio
Consultaties door de trainer in de groep
Ingevuld competentieprofiel door deelnemer en trainer (én bewijsstukken)
Eindpresentatie door deelnemer

Indicatie van kosten
Wij maken voor u een offerte op maat.
Dit bedrag is inclusief deelnemersmap, erkend VVE-certificaat en andere
trainingsmaterialen.
Wij kunnen starten met een minimaal aantal van 4 deelnemers.
Voor een offerte op maat? Stuur een mail naar administratie@stgkoog.nl
U kunt informatie op vragen bij onze trainer Catharina den Ouden 06 41284237

