Een CCI-conferentie
De pedagogisch medewerker bepaalt de
kwaliteit, MITS...!
Dinsdag 13 maart 2012, 10:00 - 16:00, Antropia, Driebergen

Programma

De competentiecirkel

10.00 - 10.15 > Welkom en introductie, Anja Hol, dagvoorzitter (Child Care
International)

De kwaliteitsdiscussie binnen de kinderopvang is in volle gang. Met de conferentie
‘De pedagogisch medewerker bepaalt de kwaliteit, MITS!’ wil CCI de kwaliteitsdiscussie een kwalitatieve wending geven.

10.15 - 11.00 > Prof Michel Vandenbroeck, Universiteit Gent, projectleider van het CoRe onderzoek:
Resultaten en aanbevelingen van het
Europese onderzoek CoRe : Competence Requirements in Early Childhood Education and Care.

Centraal op deze conferentie staan de bevindingen uit het Europese CoRe-onderzoek naar de vereiste competenties voor voorzieningen en professionals in de kinderopvang. Het onderzoek is uitgevoerd in 17 Europese landen door de Universiteit
Londen en Gent in samenwerking met drie Europese netwerken.
Het CoRe-onderzoek meldt dat de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen niet
puur afhankelijk is van de competentie van de medewerkers, maar van competente
medewerkers in een competent systeem (organisatie). Werken in een competent
systeem verhoogt de kwaliteit van de individuele professional. Het competente
systeem komt tot stand in de relaties tussen individuelen, teams, instellingen en de
bredere context.

11.00 – 11.45 > Prof Paul Leseman,
Universiteit Utrecht: Een competent
team: de missing link tussen structurele en proceskwaliteit.
11.45 – 12.15 > Anke van Keulen,
bestuurslid Child Care International:
Aanbevelingen van het CoRe onderzoek vertaald naar de kinderopvang
in Nederland.
12.15 – 13.30 > Lunch

De aanbevelingen die het CoRe-onderzoek doet voor de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen zijn ook relevant voor de Nederlandse kinderopvang. Hoe
kan de beoogde kwaliteit van de kinderopvang – uitgaande van de pedagogisch
medewerkers die er nu werkzaam zijn – verbeterd worden? Hoe is een competente
organisatie te ontwikkelen?
Het antwoord schuilt in de aanbevelingen van de CoRe-onderzoekers. De kern van
hunboodschap is: stimuler pedagogisch medewerkers te reflecten op hun praktijk
in wisselwerking met theorie, verandering vinden plaats het team en zie professionalisering als een doorgaand proces waarbij alle lagen van de organisatie betrokken
zijn.

13.30 – 15.30 > Workshops
15.30 – 16.00 Napraten onder genot
van een drankje
Plaats: Antropia, Driebergen-Zeist
Kosten: € 250,– inclusief lunch en 19
procent btw.
Na bevestiging van uw aanmelding
is annuleren is niet meer mogelijk. U
kunt u zich wel laten vervangen door
een collega. Als u donateur bent van
Childcare International / Kinderen in
Europa en dit jaar niet eerder korting
heeft gehad, krijgt u € 50,– korting op
dit seminar. Vergeet niet uw donateurschap te vermelden!
Aanmelden: op onze website W:
childcareinternational.nl onder seminars. Na aanmelding ontvangt u een
bevestiging en een factuur.
Voor praktische en inhoudelijke vragen kunt u mailen naar E: seminar@
childcareinternational.nl

Sprekers
Prof. dr. Michel Vandenbroeck, Universiteit Gent, projectleider van het
CoRe-onderzoek: Resultaten en aanbevelingen van het Europese onderzoek
CoRe: Competence Requirements in Early Childhood Education and Care.
Prof. dr. Paul Leseman, Universiteit Utrecht: Een competent team: de missing link tussen structurele en proceskwaliteit.
Anke van Keulen, bestuurslid Child Care International: Aanbevelingen van
het CoRe onderzoek vertaald naar de kinderopvang in Nederland.

Workshops
Systemisch en integraal werken in een kinderopvangorganisatie.
Pedagogische coaching middels reflectie en documenteren.
Leren als team en professionele leergemeenschappen.
Zelfevaluatie: pedagogisch medewerkers ontwikkelen een reflecterende en
een onderzoekende houding
Hoe leren pedagogisch medewerkers van elkaar?

De activiteiten van Childcare International worden mogelijk gemaakt
door: De Bernard van Leer Foundation,
Kinderopvang Humanitas, 2Samen
Kinderopvang, Vyvoj en Buro 8020.

