
Training Taal en Interactievaardigheden voor gastouders

De training Oog voor interactie verbindt interactievaardigheid, video-feedback en taalrijk 
omgaan met kinderen. Gastouders kijken naar zichzelf en anderen om te ontdekken waar 
hun kracht zit in het contact met kinderen en op welke punten nog verbetering mogelijk 
is. Goede interactie vraagt om nadenken over: hoe communiceer ik, wat communiceer 
ik en wanneer communiceer ik? Deelnemers krijgen in de training waardevolle feedback 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Als gastouder leert u niet alleen hoe u uw han-
delen kunt verbeteren, maar ook waarom dat belangrijk is voor de kinderen en voor uzelf.

De training bestaat uit:
• leestoets (TOA) en schrijftoets voorafgaand aan de training.
•  3 cursusbijeenkomsten waarin onderwerpen aan bod komen zoals: 

sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren, positief leidinggeven, 
praten en uitleggen, ontwikkeling stimuleren en begeleiden van onderlinge interacties.

• U ontvangt het Oog voor interactiewerkboek voor cursisten, 0-4 jaar of 4-12 jaar.
•  3 uur huiswerkopdrachten per bijeenkomst is de ingeschatte investering die u  

moet doen.
•  1 individueel coachingsgesprek.
•  1 eindgesprek.
•  U ontvangt een certificaat bewijs van deelname voor de training en een verklaring met 

het behaalde referentieniveau voor de taaltoets.
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Training Taal en Interactievaardigheden voor gastouders 

 

De training Oog voor interactie verbindt interactievaardigheid, video-feedback en taalrijk omgaan 

met kinderen. Gastouders kijken naar zichzelf en anderen om te ontdekken waar hun kracht zit in het 

contact met kinderen en op welke punten nog verbetering mogelijk is. Goede interactie vraagt om 

nadenken over: hoe communiceer ik, wat communiceer ik en wanneer communiceer ik? Deelnemers 

krijgen in de training waardevolle feedback gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Als gastouder 

leert u  niet alleen hoe u uw handelen kunt verbeteren, maar ook waarom dat belangrijk is voor de 

kinderen en voor uzelf. 

De training bestaat uit: 

 leestoets (TOA) en schrijftoets voorafgaand aan de training. 

 6 cursusbijeenkomsten waarin onderwerpen aan bod komen zoals:  

sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren, positief leidinggeven, praten en 
uitleggen, ontwikkeling stimuleren en begeleiden van onderlinge interacties. 

  U ontvangt het Oog voor interactiewerkboek voor cursisten,  0-4 jaar of 4-12 jaar. 

  3 uur huiswerkopdrachten per bijeenkomst is de ingeschatte investering die u moet doen. 

 1 individueel coachingsgesprek. 

 1 eindgesprek. 

 U ontvangt een certificaat bewijs van deelname voor de training en een verklaring met het behaalde 
referentieniveau voor de taaltoets.  


