
Uitnodiging voor aanmelding de cursus ontwikkeling van het jonge kind 

Beste gastouder, 

 

wil jij je verder verdiepen in de ontwikkeling van kinderen? Vind je het belangrijk om achterstanden in 

de ontwikkeling van kinderen al vroeg te signaleren (Vroegsignalering)? Of vind je het gewoon leuk 

om je te blijven scholen en je verder te professionaliseren als gastouder! 

Je kunt je nu aanmelden voor drie cursusavonden over de ontwikkeling van het kind. Onze docente 

is Ingrid Cobbenhagen van de IJsselgroep (educatieve dienstverlening). De 3 bijeenkomsten duren 

ieder 2.5 / 3 uur. De onderwerpen zijn:  

 Spelontwikkeling: Hoe is het spelen van het kind opgebouwd, hoe kun je het spel verdiepen 

zodat het ten goede komt aan de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals taal en sociaal 

emotionele ontwikkeling.  

 Taalontwikkeling, waar bevindt het kind zich in de ontwikkeling, hoe kan ik het kind activeren 

en hoe motiveren tot de volgende stap. Het geven van handvatten om de taalontwikkeling te 

stimuleren.  

 Sociaal emotionele ontwikkeling , waar bevindt het kind zich in de ontwikkeling, hoe kan ik 

het kind activeren en hoe motiveren tot de volgende stap. Het geven van handvatten om de 

sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren.  

 

Vroegsignalering is voor onze gemeente een belangrijk onderwerp. De gemeente is dan ook bereid 

50% van de kosten van de scholing op zich te nemen. Wanneer er 12 deelnemers zijn (het 

minimumaantal waarbij de cursus doorgaat) bedragen de kosten per gastouder voor de drie avonden 

€ 81,25 per persoon. Zijn er meer aanmeldingen dan worden de kosten lager. Bij 20 deelnemers zijn 

de kosten € 48,75 voor de drie avonden samen. (Maximum aantal deelnemers is 20).  

 

De cursusavonden worden gegeven in Trefkoele+, vergaderzaal 3, op: 

maandag 27 oktober van 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

maandag 24 november van 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

maandag 12 januari van 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

 

Graag horen wij vóór 15 september of je mee wilt doen. Als je je hebt aangemeld verplicht je je om 

alle drie de cursusavonden te volgen!  

Je ontvangt zo spoedig mogelijk van ons een bevestiging of de avonden doorgaan en of je bent 

geplaatst. Plaatsing is in volgorde van binnenkomst van de aanmelding. 

 

PS: 

In het najaar krijg je ook weer een uitnodiging van ons voor de (verplichte) thema avond aan de hand 

van het boek Pedagogisch kader gastouderopvang. 

De herhalingsavonden voor de Kinder EHBO zijn ook al gepland. Deze data vind je op onze website 

onder kalender. 

 

Vriendelijke groet, 

Annet Kroon 

 

http://www.gastouderbureaudalfsen.nl/13/Gastouderbureau_Dalfsen_-_Kalender.html

