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Cursussen & Trainingen Pedagogie / Kinderopvang & (Basis)onderwijs 

Vroegsignalering 

7 bijeenkomsten van 3 uur 
Tijd en plaats in overleg 
 
Voor leidinggevenden, pedagogisch medewerkers 
0-4 jaar en begeleiders van pedagogisch mede-
werkers, werkzaam in de kinderopvang. 
 
Doel 
Na afloop van de cursus: 
 kunt u actief en gericht observeren en signale-

ren 
 kent u de grenzen van uw eigen deskundigheid 

en verantwoordelijkheid en handelt u daar naar 
 Kunt u empathisch en effectief met de ouders 

communiceren 
 kent u de sociale kaart en weet u waar advies 

in te winnen, op welke wijze en naar welke in-
stantie door te verwijzen. 

 
Inhoud 
De inhoud van de cursus is bepaald in overleg 
met de werkgroep 0-6-jarigen binnen de regio: 
 Kijken naar kinderen. 
 Kwetsbare kinderen. 
 Observeren. 
 Samenwerken met ouders. 
 Communiceren met ouders. 
 Routekaart voor verwijzing. 
 Protocol ‘Delen van zorg’ 
 
De cursus is uit te breiden met 3 dagdelen im-
plementatie/intervisie. 

 
Werkwijze 
Uitgangspunt is dat informatie alleen niet genoeg 
is om signalering, verwijzingsstromen en samen-
werking met instellingen voor jeugdzorg te ver-
anderen en/of te verbeteren. Daarvoor is een 
vertaling naar de dagelijkse praktijk nodig. Dit 
wordt bereikt door steeds te werken met voor-
beelden uit de eigen praktijk. Daarbij hoort ook 
veel oefenen en inzicht verwerven in de eigen 
mogelijkheden en belemmeringen.  
 
Er wordt gebruik gemaakt van op locatie gefilmd 
materiaal, een acteur en de opvoedmethodiek 
Triple P (positief pedagogisch programma). Van u 
wordt verwacht dat u eigen videomateriaal en 
voorbeelden uit de praktijk meeneemt. 
 

Vooropleiding/voorkennis 
Mbo niveau 3 
 
Thuisstudie 
Ca. 3 uur per week 
 
Afsluiting 
Bewijs van deelname 
 
Vervolgcursussen 
De cursus is uit te breiden met 3 dagdelen im-
plementatie/intervisie. 
 
Bijzonderheden 
Incompany. 
 
 
 


