Module Werken met Peuters
Antroposofische Kinderopvang
School voor Antroposofische
Kinderopvang

Studiebelasting deelnemer:
gemiddeld 39 uur

De School voor Antroposofische
Kinderopvang is een opleidingsinstituut
dat, als enige in Nederland, erkende
antroposofische opleidingen verzorgt voor
de kinderopvangbranche. Daarnaast trainen
wij reeds gediplomeerde medewerkers.
Antroposofische kinderopvang kenmerkt zich
onder andere door het afstemmen op de
behoefte van het individuele kind, afwisseling
van rust en activiteit in het dagelijks ritme, grote
aandacht voor rituelen, spel, fantasie, natuur en
gezondheid.

• bijeenkomsten 6 x 3 uur;
• 1 x per persoon coaching on the job
(in teamverband) in de groep;
• 1 x 6 uur afsluitende bijeenkomst;
• huiswerkopdrachten gemiddeld 12 uur.

Programma Werken met Peuters
Antroposofische Kinderopvang:
8 dagdelen
• 6 kennisbijeenkomsten;
• 1 dagdeel coaching on the job;
• 1 afsluitende bijeenkomst met theorietoets.

Niveau: MBO+ niveau 4
Na afronding van de scholing, met 80%
aanwezigheid en een voldoende behaalde
eindtoets, ontvangen deelnemers een bewijs
van deelname. Bij geoorloofde afwezigheid, in
overleg met de werkgever, krijgt de deelnemer
een vervangende opdracht.
De opleiding vindt incompany plaats.
Deelnemers ontvangen een werkboek en
benodigde literatuur. Indien gewenst kunnen
in overleg extra bijeenkomsten worden
toegevoegd, bijvoorbeeld wanneer specifieke
organisatiedoelen hiertoe aanleiding geven.

Inhoud
In de module ‘Werken met Peuters
Antroposofische Kinderopvang’ ontwikkel
je je als professional in je kennis, houding,
vaardigheden en gedrag op het gebied van
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar vanuit de
antroposofische visie.
De inhoud van de module betreft een
verdiepend programma, wordt op
maat samengesteld en sluit aan bij het
opleidingsniveau en de werkervaring van de
deelnemers. De module is mede ontwikkeld
op basis van de richtlijnen van de Iaswece,
een internationale organisatie voor Steiner
onderwijs.

Opbouw programma
De module is opgebouwd uit 8
contactmomenten en bestaat uit verschillende
onderdelen: bijeenkomsten, coaching on the job,
reflectieopdrachten en huiswerkopdrachten.
Elke deelnemer neemt minimaal 1 keer deel aan
een coaching on the job. Meerdere deelnemers
kunnen tegelijk gecoacht worden wanneer zij
in een zelfde groep werken. Indien dit wenselijk
is kan er gebruik worden gemaakt van video
interactie begeleiding (beeld coaching).

Programma onderdelen
1. Intake
Intake (beeldbellen) met de leidinggevende,
waarin de gezamenlijke leerdoelen worden
opgesteld.
2. Persoonlijk profiel
Online invullen van het persoonlijk profiel
door deelnemers. Hieruit volgen individuele
leerdoelen.
3. Kennisbijeenkomsten en coaching on the job.
4. Afsluitende bijeenkomst met presentaties en
een theorietoets

Visie, wetgeving en de pedagogische
praktijk in beeld
Bijeenkomst 1
Na deze les:
• Weet je wat er in de Wet IKK verstaan wordt
onder verantwoorde peuteropvang 2 tot 4
jaar.
• Kan je vertellen waarin antroposofische
peuteropvang zich onderscheidt van reguliere
kinderopvang;
• Ken je de vier pedagogische basisdoelen in
relatie tot de antroposofische werkwijze
• en kun je deze herkennen in de dagelijkse
praktijk;
• Ken je de 6 interactievaardigheden in relatie
tot de antroposofische werkwijze;
• Draag je bij aan verantwoorde peuteropvang
in de praktijk door de pedagogische praktijk
in beeld te brengen.
Menskunde
Bijeenkomst 2
Na deze les
• Heb je kennis van het 3-ledig mensbeeld;
• Heb je kennis van het 4-ledig mensbeeld;
• Ken je de pedagogische hoofdwet en kan je
deze toepassen in jouw werk met peuters.
De 12 zintuigen in relatie tot activiteiten op
een peutergroep
Bijeenkomst 3
Na deze les
• Weet je hoe het stelsel van de 12 zintuigen is
opgebouwd;
• Weet je wat de juiste voorwaarden zijn voor
een goede zintuigontwikkeling;
• Kan je deze kennis vertalen naar de
praktijk door het scheppen van de juiste
voorwaarden.
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Ontwikkelingsgebieden en -mijlpalen
Bijeenkomst 4
Na deze les
• Weet je welke ontwikkeling je mag
verwachten bij de leeftijdsgroep 2 tot 4 jaar;
• Heb je kennis van de antroposofische
verdieping in relatie tot de ontwikkeling van
het jonge kind.
Speel- en leeromgeving, spelmateriaal en
activiteiten
Bijeenkomst 5
Na deze les
• Weet je wat een passende inrichting van de
groepsruimte is in relatie tot de ontwikkeling
en zorgvraag van de peuter;
• Ken je de spelontwikkeling van kinderen van 2
tot 4 jaar;
• Ben je op de hoogte van verschillende
spelvormen van kinderen van 2-4 jaar;
• Kan je passende activiteiten en
spelmaterialen aanbieden aan de kinderen op
jouw peutergroep.
Jaarfeesten en natuurbeleving
Bijeenkomst 6
Na deze les
• Heb je kennis van de jaarfeesten en
natuurbeleving in relatie tot de doelgroep;
• Kan je passende activiteiten voor peuters
rondom jaarfeesten ontwikkelen en uitvoeren
in jouw kinderopvang.
Coaching on the job
De coaching on the job richt zich op één of
meerdere specifieke coachingsvragen van
de individuele deelnemer, en betreft één of
meerdere thema’s uit de 6 bijeenkomsten
werken met peuters.

“Ons hoogste streven moet zijn om
vrije mensen te ontwikkelen die in
staat zijn om zelf richting te geven
aan hun leven”

Afsluitende bijeenkomst
Eindpresentaties en eindtoets
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Leerdoelen
Bij het afronden van de module ‘Werken met
Peuters Antroposofische Kinderopvang’ heeft
een deelnemer zich bekwaamd in kennis,
vaardigheden en houding op het gebied van
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar vanuit de
antroposofische visie.
De deelnemer:
• heeft basiskennis over antroposofie en
antroposofische kinderopvang;
• heeft kennis over antroposofische
kinderopvang in relatie tot de pedagogische
basisdoelen en de interactievaardigheden;
• heeft kennis van het 3- en 4 ledig mensbeeld
en de pedagogische hoofdwet;
• heeft kennis van de 12 zintuigen in relatie tot
activiteiten op de peutergroep;
• heeft kennis van de ontwikkelingsgebieden en
-mijlpalen bij kinderen van 2-4 jaar;
• heeft kennis van de speel- en leeromgeving,
spelmateriaal en activiteiten voor peuters;
• heeft kennis van de jaarfeesten en
natuurbeleving in relatie tot de doelgroep;
• kan de kennis vertalen naar adequaat
handelen in de praktijk;
• kan het handelen vanuit de pedagogiek
verantwoorden en bespreken met collega’s,
leidinggevenden en ouders;
• is een aanspreekpunt voor collega’s en
ouders bij specifieke vragen over de
antroposofische peuteropvang.

Meer informatie
Voor aanmelden of meer informatie kun
je contact opnemen met de School voor
Antroposofische Kinderopvang via
info@school-vak.nl
of kijk op www.school-vak.nl

Module Werken met Peuters Antroposofische Kinderopvang pagina  van 4, School voor Antroposofische Kinderopvang

