
 
 

                                                
 
Uitnodiging Stedelijk Netwerk Het Jonge Kind/VVE Utrecht 
 
Stimuleren of Activeren van jonge kinderen en hun ouders 
Wat werkt al goed in Utrecht? 
 
Stedelijk lerend netwerk 
In samenwerking met de 3 grote besturen van de stad Utrecht en Spelenderwijs Utrecht wordt 
er op 18 januari 2017 een stedelijk netwerk georganiseerd voor professionals werkzaam voor 
het jong kind (VVE) in de stad Utrecht. Op deze middag staat inhoudelijke uitwisseling en 
elkaar ontmoeten centraal, hetgeen vorm krijgt in een 5-tal workshops uitgevoerd door diverse 
professionals uit de praktijk en door de CED-Groep. ‘Leren doe je samen’, ook tijdens dit 
stedelijk lerend netwerk.  
 
Graag nodigen we professionals van de kinderopvang, de peutercentra en de onderbouw van 
het primair onderwijs van de stad Utrecht die werkzaam zijn op een VVE locatie of daar mee te 
maken hebben uit om deel te nemen aan het stedelijk netwerk Het Jonge Kind/VVE Utrecht! 
 
Voor wie is het stedelijk netwerk Het jonge kind/VVE bedoeld? 
Gemeente Utrecht, gebiedsmanagers, werkbegeleiders/pedagogische coaches, 
VVE/onderbouwcoördinatoren en besturen  
 
Programma 

1. 14.45 - 15.00  Inloop 

2. 15.00 - 15.10  Welkom en Opening 
3. 15.10 – 15.40 Korte inleiding door Nicoline Stufkens (CED-Groep) 

                       i.s.m. Ina Vugts (Gemeente Utrecht) 
4. 15.40 – 15.50 Naar de Workshops  

5. 15.50 – 16.35  Workshopronde 1 
6. 16.35 – 16.50 Korte pauze en naar de workshops 

7. 16.50 – 17.35  Workshopronde 2 
8. 17.35 – 18.00  Een hapje en een drankje 

 
Datum, plaats en kosten 
Datum:   Woensdag 18 januari 2017 
Plaats:    Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht 
Aanmelding: vóór 9 januari 2017 mailen naar VVEUtrecht@cedgroep.nl  
  
Inschrijven voor de workshops vind op de middag zelf plaats bij de registratiebalie, vol=vol. 
  
(zie vervolg inhouden van de workshops)  



 
 

 
Workshops door en voor professionals Het jonge kind/VVE Utrecht: 
 

1. Breinsleutels: Hoe werkt het brein van het jonge kind? 
door Ruth Heuvelman – Kroon, CED-Groep 
Vragen stellen, herhalen, gebruik maken van routines: veel professionals doen dit haast 
vanzelf. Ze weten dat dit krachtige middelen zijn bij ontwikkelingsstimulering. Maar hoe 
werkt dat eigenlijk in het brein van jonge kinderen?  

 

2. Lerende Netwerken Utrecht: Ouderbetrokkenheid 
Door: professionals uit de Utrechtse praktijk (school en peutercentrum) 
Hoe werk je samen met ouders? Hoe is de ouderbetrokkenheid als educatief 
partnerschap uitgewerkt. Betrokkenheid werkt het beste als er sprake is van 
tweerichtingsverkeer. Hoe is het lerend netwerk ouderbetrokkenheid opgezet, wat is de 
werkwijze en wat zijn de wederzijdse verwachtingen?   

 
3. Verschillen tussen jongens en meisjes in de motorische ontwikkeling  

door Ester van den Boog, CED-Groep 
Jonge kinderen leren in een razend tempo nieuwe motorische vaardigheden aan. Deze 
(senso-)motorische ontwikkeling verloopt echter niet bij elk kind hetzelfde. Hoe zit het 
bijvoorbeeld met de verschillen tussen jongens en meisjes? En hoe is motorische 
ontwikkeling te stimuleren met activiteiten in de binnen- en buitenruimte? 

 

4. Pre-cool onderzoek  
door Lotte Henrichs of Pauline Slot, Universiteit van Utrecht (nog onder voorbehoud) 
Tijdens het Pre-COOL onderzoek is onderzoek gedaan naar de effecten van voor- en 
vroegschoolse educatie en de kwaliteit van kindercentra.  

 
5. Good-Practice-Circuit 

door verschillende leerkrachten en pedagogisch medewerkers uit Utrecht  
            Laat je inspireren door collega’s uit het werkveld over de volgende onderwerpen:  

- Rijke leeromgeving  
- Zelf thema’s ontwerpen 
- Overgang 2/3  
 
 

Voor verdere informatie: 
Nicoline Stufkens (CED-Groep) n.stufkens@cedgroep.nl 
Ruth Heuvelman-Kroon (CED-Groep) r.heuvelman@cedgroep.nl 
 
 
Wij wensen iedereen alvast hele prettige feestdagen en een mooi 2017 vol met inspirerende 
ontmoetingen o.a. op 18 januari 2017!! 
  


