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Bekijk de webversie

KEI NIEUWS #03
In deze editie van KEI-nieuws gaat alle aandacht naar het deelproject Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE). Wil je meer weten over de andere projecten? We hebben inmiddels ook een
website: www.kei-innovatienetwerk.nl

Praktijkgericht onderzoek Voorschoolse Educatie
Voorschoolse educatie werkt goed om
achterstanden bij kinderen te verminderen.
Wetenschappelijk onderzoek laat dat zien. Met
ondersteuning worden kinderen taalvaardiger,
kunnen zich beter concentreren en hebben een
grotere woordenschat.
Het innovatieteam VVE werkt samen met het
Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en
Opvoedhulp van de HAN aan een onderzoek naar
wat pedagogisch medewerkers nodig hebben om
de VE zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
KION heeft 50 peutergroepen met een VE-aanbod. In september 2021 start het onderzoek bij
deze locaties, ondersteund door de HAN. We vragen pedagogisch medewerkers en
pedagogisch coaches wat er goed en minder goed lukt in de VE, en wat bevorderend en
belemmerend werkt. Zo krijgen we zicht op de kwaliteit van de uitvoering van het VE-aanbod bij
KION én de competenties en ondersteuning die de uitvoering vraagt van de betrokken
professionals. Met de onderzoeksresultaten worden de curricula bij het mbo en hbo onderwijs
verder ontwikkeld.

Excellentieprogramma VierVVE
In een pilot van het ROC krijgen studenten PW de mogelijkheid om naast de huidige
keuzemodules een programma te volgen van voor- en vroegschoolse educatie.
De student krijgt een erkend certificaat en kan na diplomering direct op VVE kinderdagverblijven
en peutergroepen werken. Er doen nu 6 studenten mee en de pilot loopt tot september
2023. Daarna wordt besloten of het excellentieprogramma een vast onderdeel wordt naast het
reguliere onderwijsprogramma.

Docent aan het woord

"Studenten gaan
zelf spelen met
het speelgoed"

"In maart begonnen we met het excellentieprogramma
van de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker op het ROC Nijmegen.
Als docent ervaar ik veel plezier in dit programma. Mijn
werkervaring in de kinderopvang komt goed van pas.
Het is fantastisch om samen met studenten de theorie
te koppelen aan hun stage-ervaringen!
De studenten zijn leergierig en enorm gemotiveerd. Ze
stellen veel vragen en zijn bewust bezig met hun
ontwikkeling. Het gebruiken van materiaal en gewoon
even spelen met speelgoed is soms onwennig, maar
gaat steeds beter. Zo gaan ze de theorie koppelen aan
de dagelijkse praktijk.
Amanda Wouters | Leercoach |
Studieloopbaanbegeleider | AssessorTeam
Pedagogisch Werk

"Dit programma
helpt mij op de
arbeidsmarkt"

Student aan het woord
"Ik volg met veel plezier het excellentieprogramma,
gekoppeld aan een stage bij locatie de Uitdaging van
KION. Het helpt straks op de arbeidsmarkt als dit
programma op mijn diploma staat.
Voor deze lessen mag ik naar school, ondanks de
coronamaatregelen. Dat is fijn. Tijdens mijn stage
deed ik onbewust al veel wat te maken heeft met de
theorie achter VierVVE. Nu ik de theorie krijg, word ik
me hier veel bewuster van.
De stagebegeleiding en coaching gesprekken zijn
heel prettig. Ik ga aan de slag met mijn persoonlijke
doelstellingen. Het programma raad ik zeker aan bij
andere mbo-studenten."
Lotte Rikken | Stagiaire KION de Uitdaging | student
ROC Nijmegen | PW

NIKS MISSEN VAN KEI?

Volg ons op LinkedIn en bekijk onze
website

DE MENSEN VAN KEI
De 3 deelprojecten worden bemenst met medewerkers van HAN, ROC Nijmegen en KION. In
deze rubriek stellen we steeds iemand voor. Deelprojectleider Voor- en Vroegtijdse
Educatie, Carla Cornelissen.
Wat wil jij bereiken met het project VVE?
Als we kinderen gelijke kansen willen geven moet de basis
op orde zijn. Het belang van taligheid wordt steeds
belangrijker. Nu worden alle huidige professionals in dit
kader geschoold en toekomstige professionals behoren het
VVE-certificaat te hebben. Dit is een grote operatie.
We beginnen bij de bron, de professionals in het
beroepsonderwijs. Daarnaast willen we vat krijgen op de
factoren die de professional helpen om de VVE-gedachte
en handelingen in de praktijk te brengen. Dit is ook
belangrijk voor het mbo en hbo.
Waar staan jullie met het project?
Met KION, Han en ROC Nijmegen stellen we onderzoeksvragen op, onder begeleiding van het
lectoraat “werkzame factoren”. Leuk en leerzaam om dit samen te doen. We dagen elkaar uit.
Volgend schooljaar gaan we met een enquête en focusgroepen onze collega’s bevragen. Op
het ROC zijn we gestart met het VVE-excellentieprogramma voor de mbo-studenten. Bij de
Associate degree Pedagogisch Educatief Professional van de HAN wordt de keuzemodule met
VVE ontwikkeld en KION zorgt voor de uitdagende stageplekken.
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Wil je op de verzendlijst worden geplaatst? Stuur een e-mail naar kei@kion.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Je kunt je hier afmelden. Je kunt hier ook je gegevens inzien en
wijzigen.
Voeg je communicatie@kion.nl toe aan je adresboek voor een goede ontvangst van KEI nieuws.

