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PROGRAMMA

13.00 – 13.10 uur Opening PPINK-festival
door directeur Myrte van Gurp
13.10 – 14.00 uur Mindgym-sessie met Wouter de Jong
14.00 – 15.00 uur Workshopronde 1
15.00 – 15.30 uur Pauze vol verrassingen
15.30 – 16.30 uur Workshopronde 2
16.30 – 17.00 uur Afsluiting die je niet wilt missen

Beeld: Knelis

In 2019 lanceerde PPINK het eerste
PPINK-festival. Op een mooie locatie in
Utrecht kwamen ruim 200 enthousiaste
pedagogisch professionals samen om
deel te nemen aan interessante
workshops die we afwisselden met de
nodige entertainment en smakelijke
hapjes. Aan het eind vulde iedereen een
enquêteformulier in en daaruit maakten
we op dat de deelnemers erg tevreden
waren over het festival. PPINK was blij!
Met een aantal verbeterpuntjes op zak
keken we al verlangend uit naar 2020.
Alleen pakte 2020 heel anders uit dan we
dachten. Corona regeerde en PPINK
schakelde razendsnel om naar digitaal
(PPINK-webinars). Het liefst hadden we
weer een fysiek festival georganiseerd
waarbij we jullie ook echt kunnen
ontmoeten maar helaas zit dat er niet in
dit jaar. Het festival laten vervallen was
ook geen optie voor ons dus gaan we dit
jaar met behulp van Zoom en de
vertrouwde webinar-crew digitaal.
Spannend? Zeker! Maar we hebben er zin
in en gaan er alles aan doen om er net
zo’n festijn van te maken als vorig jaar.
Ben jij er ook bij?

WOUTER DE JONG

Wouter de Jong kennen sommige van jullie misschien nog
van Goede Tijden Slechte Tijden (2002-2004) maar naast
acteur is hij ook veelgevraagd spreker/trainer en auteur
van drie boeken. Zijn specialiteit is ‘mentale veerkracht’.
Op het PPINK-festival geeft hij een exclusieve sessie die
volledig aansluit bij de belevingswereld van pedagogisch
professionals. Een absolute aanrader dus!

WORKSHOPRONDE 1
DE PEDAGOGISCHE GEREEDSCHAPSKIST

Elk kind is uniek, soms zo uniek dat het opvalt,
uitzonderlijk is. Tijdens de workshop gaan de
deelnemers aan de slag met het leren creëren van
belangrijke voorwaarden als zij te maken hebben met
kinderen die opvallen. In de workshop zitten elementen
van puzzelen tot het inzetten van eigen kwaliteiten. Er
wordt stapsgewijs gekeken naar de mogelijkheden in het
geval van uitzonderlijke kinderen in de kinderopvang.
Charissa End

SAMEN VERTRAGEN, GEEFT
NIEUWE ENERGIE
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Wat gebeurt er in jouw lijf en
gedachten op een drukke
werkdag? Hoe kun jij daar samen
met collega’s invloed op uitoefenen?
Onze aandacht zit vaak in het
hoofd, we denken soms teveel na
en bouwen zo langzaam spanning
en stress op in ons lichaam. Tijdens
de workshop “Samen vertragen,
geeft nieuwe energie” ga je via
korte oefeningen, FLOWroutines,
onderzoeken wat jij nodig hebt om
met plezier je werk te doen.
Emilie Groot-Ketelaars
en Arnica Jacobs
GO with FLOW

DAGELIJKS BEWEGEN VOOR KINDEREN,
HOE BETREK EN INSPIREER JE OUDERS?

Als professional in de kinderopvang ben je van grote
invloed om dagelijks bewegen te stimuleren bij
kinderen. Die kans wil je pakken! Bewegen is immers
van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen.
Maar hoe pak je die voorbeeldrol richting kinderen
en hoe betrek je ouders (met weerstand) hierin?
Deze workshop biedt praktische tools en handvatten
die je in kunt zetten.
Noor Willemsen en Rebecca Beck
Kenniscentrum Sport & Bewegen

PRIKKELVERWERKING BIJ KINDEREN

Deze workshop gaat over sensorische
informatieverwerking, ook wel
prikkelverwerking genoemd. Prikkels komen
binnen via je zintuigen en in je hersenen wordt
bepaald of jij die prikkel bewust ervaart of niet.
Van daaruit ontstaat een reactie, die reactie
noemen we gedrag. Het is onze taak om te
zien wat een kind communiceert met zijn
gedrag. Dat leer je in deze praktische workshop
die theorie en praktijk direct aan elkaar koppelt.
Rianne Heitzer
In&Aut

WORKSHOPRONDE 1
DE VREEDZAME BSO;
HOE KUN JE MET EEN GEMIXTE
GROEPSSAMENSTELLING WERKEN
AAN EEN VEILIG KLIMAAT?

Omdat de groepssamenstelling op de BSO
steeds wisselt, is het dé plek bij uitstek om
aandacht te schenken aan sociale vaardigheden.
Hoe zorg je voor een democratische oefenplaats
waarin ieders stem telt? Een paar voorbeelden:
omgaan met regels, participatie, democratisch
overleg, conflicten oplossen, respectvol
oneens zijn. Dit webinar is geschreven vanuit
de programma’s ‘de Vreedzame school’ en ‘de
Vreedzame kinderopvang’.
Silvana Herben
CED-groep

DOELGROEP: 0-7 jaar

PROEF TAAL IN SPEL
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Spel geeft dé kans om taal te proeven. Taal
beleef je en ervaar je met je lijf.
Taal gaat van buiten mee naar binnen
en omgekeerd. Dat vraagt van de
pedagogisch professional handelingen zoals
een kok die inzet. Het is zoeken naar voedzame
ingrediënten, de passende bereidingswijze,
proeven, meegenieten en ‘kruiden’ toevoegen om
te versterken. Dit webinar laat je oefenen.
Janneke Hagenaar en Joeri Sterckx

OMGAAN MET WEERSTAND IN HET TEAM

Vind jij het soms lastig om met die boze ouder om
te gaan, met die collega die Ja zegt, maar Nee
doet…of loopt het steeds stroef tussen je collega
en jou? Niets vreemds aan. Wel wat aan te doen.
In deze workshop leer je aan de hand van concrete
voorbeelden hoe je omgaat met weerstand van
jezelf en van anderen. Wat kan je doen als je bij
jezelf weerstand bemerkt, hoe kom je erachter waar
dit vandaan komt en hoe ga je daar effectief mee om.
Minke Hensen en Angela Brandsen
Smart Group

DOELGROEP: 0-1 jaar

ONDERPRIKKELING BIJ BABY’S IN
DE KINDEROPVANG

Baby’s lopen tegenwoordig een grotere kans
op onderprikkeling dan op overprikkeling in
de kinderopvang. Sinds de invoering van de
wet IKK zijn de meeste babygroepen in rap
tempo veranderd in verticale groepen en in die
drukte komen de drie R-en (Rust, Reinheid en
Regelmaat) maar al te goed van pas. Met als
gevolg: te weinig aandacht voor de stimulering
van de ontwikkeling van baby’s. Een ‘perverse’
uitwerking van de wet IKK. Hoe keren we het tij?
Marije Magito
Jonge Kind Centrum

WORKSHOPRONDE 2
Doelgroep: BSO

KLEINER GROEIEN

Kleiner wat? Kleiner Groeien = Het
spel met minder interventies laten
verlopen.
Kinderen spelen steeds minder, om
allerlei redenen. Hier moeten we
samen iets aan doen! Welk gedrag is
nodig van de professional om meer
spel en beweging te veroorzaken? In
dit webinar hoor je een andere visie
op spelen en bewegen.
Anne Bakker
Sportivate

Doelgroep: focus op KDV maar kan ook voor BSO

DOOR WELKE BRIL KIJK JIJ NAAR DE WERELD?

In deze tijd is het meer dan ooit belangrijk dat jij als pedagogisch
professional je bewust bent van je culturele identiteit. Niemand is
onbevooroordeeld. Met een aantal concrete voorbeelden krijg je in
deze workshop een eerste aanzet naar cultuur sensitief werken in het
aangaan van pedagogisch partnerschap met de ouders. Iedereen
wil namelijk wederzijds begrip en verbinding maken, maar soms is
dat lastig door cultuurverschillen lastig. Tijdens de workshops krijg je
tips en inspirerende ideeën waar jij en je collega’s direct mee aan de
slag kunnen.
Diana Turkenburg en Petra van der Wilt

POSITIEF OPVOEDEN IN DE KINDEROPVANG
Een gedeelte van deze workshop is in het Engels.
Positief Opvoeden in de Kinderopvang (PECE) is
gebaseerd op Triple P. Wil je praktische handvatten hoe
je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling, een
positieve leerhouding bij hen kunt bevorderen en nieuw
gedrag kunt aanleren? Kom dan naar deze workshop.
Cecile Winkelman en Marjolein van Vessem
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OMGAAN MET WEERSTAND
BIJ KINDEREN

Weet je soms even niet meer hoe je om
moet gaan met de boosheid van een
kind? Baal je dat je in een negatieve
flow zit met een kind? In deze webinar
ga je op interactieve wijze aan de slag
met de invloed van stress op kinderen
en hoe zij hun emoties verwerken en
hoe jij hierbij kan helpen. En je hoort
de gouden tip in het omgaan met
weerstand bij kinderen.
Joyce Blauwhoff
JB Expertise, Training & Advies

WORKSHOPRONDE 2
KINDERTEKENINGEN BEGRIJPEN –
KRASSEND DE WERELD IN; IK ZIE,
IK ZIE WAT JIJ GAAT ZIEN!

Hoe waardevol zou het zijn als je beter
zou kunnen begrijpen wat er allemaal in
het koppie omgaat van een kind? In deze
workshop leer je hoe je de verschillende
elementen van de ontwikkelingsfasen uit een
kindertekening kan herkennen en wat het
kind jou daarmee probeert te vertellen. Een
tekening zegt meer dan 1000 woorden!
Liel Prijs-Gerus
Talking Drawings

DIE PAST NIET IN ONS TEAM - TEAMGERICHT
COMMUNICEREN MET IMPACT

Hoe zorg je ervoor dat je een nieuwe collega op een
open manier benadert? En wat is er voor jullie als team
nodig om de nieuwe collega prettig te laten landen? Deze
webinar is een opstapje om je manier van communiceren
onder de loep te nemen en je leert hoe een andere manier
voor jou ook goed of misschien zelfs beter werkt. Zo ga je
geïnspireerd aan de slag voor een lekker draaiend team en
veel werkplezier.
Melissa Albers en Yvonne Hogt

SUPERHELD IN DE KINDEROPVANG
DE UITDAGING VAN EEN
GESPREK AANGAAN
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Hoe ga je een lastig gesprek met een ouder
of leidinggevende op zelfverzekerde manier
aan? Onderzoek wijst uit dat meer dan 70%
van de pedagogisch professionals het lastig
vindt om zich zelfverzekerd te voelen in
gesprekken met ouders en leidinggevenden.
In deze online workshop krijg je tips en tricks
hoe je zo’n gesprek het beste aangaat. Je
leert o.a. inzicht krijgen in hoe jij je gedrag
aan kan passen op je gesprekspartner
waarmee je bereikt wat je wilt en hoe je nonverbaalgedrag kunt inzetten.
Mathelijne Smids en Ignanke Verbakel
Sis Kwadraat

In deze sessie ga je op zoek naar je
superkrachten. Wat maakt de kinderopvang
uniek en van meerwaarde, wat maakt jou
trots? Jij als pedagogisch professional
bent onmisbaar. In alle tijden maak JIJ
het verschil. Iedere dag weer! In deze
sessie staan de kinderopvang en jouw
superkrachten in de schijnwerpers. Met de
focus op jouw persoonlijke ontwikkeling.
Hoe? Met inspiratie, tips, handvatten, humor,
een aantal challenges en…. een verrassende
invalshoek. Ontdek de pedagogische
superhero in jezelf.
Nicole van Asten
Parenticom

