Training
TrainingTaal
Taal en
en Interactievaardigheden
Interactievaardighedenvoor
voorgastouders
gastouders

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