Het belang van
interactievaardigheden
Voor pedagogisch professionals die werken met kinderen van 0 tot 4 jaar

Bij de geboorte van een baby wegen de hersenen ongeveer 25% van de
volgroeide hersenen. Op tweejarige leeftijd is dat al 75%. In de eerste jaren
maken de hersenen van alle delen van het lichaam de grootste groei door.
Kinderen die in een stimulerende omgeving opgroeien, krijgen beter
ontwikkelde hersenen - zwaardere hersenen met dikkere lagen en meer
verbindingen. Hersenen zijn net planten met bloemen: ze bloeien en als we ze
verzorgen, blijven ze bloeien, we knippen bloemen weg en er zijn bloemen die
verdorren, omdat ze te weinig aandacht krijgen. In hoeverre de pedagogische
basisdoelen worden bereikt, hangt voor het grootste deel af van onze manier
van communiceren met de kinderen. Hoe beter de interactie tussen de
pedagogisch professional en de kinderen is, des te beter het gaat met de jonge
kinderen en des te beter ze zich ontwikkelen. Om kinderen goede emotionele en
educatieve ondersteuning te bieden, is het belangrijk dat je de zes
interactievaardigheden beheerst.
Basale interactievaardigheden
Sensitieve responsiviteit
Respect voor autonomie
Structureren en grenzen stellen
Educatieve interactievaardigheden
Praten en uitleggen
Ontwikkelingsstimulering
Interacties tussen kinderen begeleiden
Je hebt niet alleen zelf interacties met kinderen; je ondersteunt ook de
interacties tussen kinderen onderling. Ben jij je bewust van je eigen
pedagogisch handelen? En weet je op welke punten je nog kunt ontwikkelen?
Tijdens deze training leer je welke interactievaardigheden
er zijn, hoe je ze herkent en hoe je ze in de praktijk
toepast.

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

Minimaal mbo-3-denkniveau en
werkervaring met kinderen

Studiebelasting: 8 uur
2 x 2,5 uur scholing
Intervisie en de mogelijkheid voor
groepsdiscussies via community in KIKI
kennisinstituut online
3 uur online leeromgeving

Inzicht in het pedagogisch handelen
binnen de kinderopvang
Kennis van de verschillende
interactievaardigheden
De verschillende interactievaardigheden
herkennen
De interactievaardigheden toepassen in de
praktijk
Als pedagogisch professional ben jij betrokken
bij en medeverantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de kinderen binnen de
kinderopvang. Na deze training ga jij nog
bewuster de interactievaardigheden inzetten.
Portfolio met een voldoende beoordeling
Eindbespreking casus
Aanwezigheid
Inclusief:
Online leeromgeving
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