
Nieuw bij KIKI Kennisinstituut:
Service abonnement

'Pedagogische 
Ondersteuning & Advies'

Pedagogisch professionals komen in hun dagelijkse werkzaamheden dilemma’s

en/of pedagogische vragen tegen. Wat is een goede manier om met deze vragen

om te gaan? Dan gaat het niet in de eerste plaats om het oplossen van het

dilemma, maar om advies & ondersteuning om ermee om te gaan, stil te staan

bij de verschillende kanten van een situatie en de waarden en normen die

hierbij een rol spelen.

Bij KIKI Training & Coaching beseffen we hoe belangrijk het is dat er wordt

geluisterd naar de vraag of het dilemma van de pedagogisch professional. Met

het service abonnement Pedagogisch Ondersteuning & Advies beschik je altijd

over een extern pedagogisch deskundige. De pedagogisch deskundige bespreekt

de situatie met de pedagogisch professional en geeft passende ondersteuning of

advies om ermee om te gaan. Wanneer dit niet gelijk kan, zal de pedagogisch

deskundige extra informatie inwinnen over de specifieke situatie en dit terug

koppelen aan de pedagogisch professional.

De Pedagogische Ondersteuning & Advies afdeling van KIKI Training &

Coaching is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur. 

Wil je als school, kinderopvang organisatie, gastouderbureau

of gemeente het hele jaar door beschikken over een externe

pedagogisch deskundige voor de pedagogisch professionals,

sluit dan het service abonnement 'Pedagogische

Ondersteuning & Advies' af! 

Het aantal uren dat jouw organisatie of gemeente het service 

abonnement afsluit kan als beleidsuren worden opgenomen in 

het beleids- & coachplan (IKK).

Bel ons voor meer informatie of vraag een 

vrijblijvende offerte op maat aan. 

KIKI-Chat op de webiste www.kiki-s.nl

Gebruik maken van de pedagogisch

deskundige kan alleen na afsluiten van het

service abonnement. Ga voor meer

informatie naar de website of vraag een

vrijblijvende offerte op maat aan. 

033-711 06 95

info@kiki-s.nl

www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

033 - 711 0695 

Kies via het keuzemenu voor de

afdeling Pedagogische Ondersteuning

Pedagogische Ondersteuning &

Advies is maandag t/m vrijdag van

9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via: 

Pedagogisch Advies & Ondersteuning

formulier, klik hier om er gelijk naar toe

te gaan. 

http://www.kiki-s.nl/
https://kiki-s.nl/service-abonnement-pedagogische-ondersteuning-advies/
https://kiki-s.nl/aanvraag-pedagogische-ondersteuning/

