EXPERTMEETING WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2011 (Zwolle)
PROGRAMMA
13.00

Opening door Marie-Louise van Mourik, directeur/bestuurder SKA, Stichting Kinderopvang
Alphen aan den Rijn. Een korte uitleg over de aanleiding voor de ontwikkeling van de
methodiek.

13.15

Z’evenZien, de methodiek waarmee de pedagogisch medewerkers aan het werk gaan onder
begeleiding van hun managers. Marianne van Duuren, mede-ontwikkelaar van de methodiek,
laat u vanuit het perspectief van de pedagogisch medewerkers en vanuit het perspectief van
de managers kennismaken met ontwikkelingsgericht werken met Z’evenZien. Zowel tijdens
haar presentatie als na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

14.15

Pauze

14.30

Uit de praktijk: één van de clustermanagers van SKA vertelt over haar eerste ervaringen met
Z’evenZien tijdens de ontwikkelperiode. Zij richt de focus met name op haar eigen rol als
leidinggevende van het primair proces, maar kan natuurlijk ook al putten uit ervaringen van
haar medewerkers.

15.15

Hoe implementeert SKA Z’evenZien? Want ontwikkelen is één stap, implementeren is de
volgende. Door Wilma Poot, manager kinderopvang van SKA.

15.30

Reflectie op de methodiek door drs. Esmeralda Sweeris, orthopedagoog, werkzaam als
innovatie- en organisatieadviseur bij de CED groep, met veel ervaring in onderwijs en
kinderopvang (onder meer als trainer en begeleider voor VVE programma’s) en tevens trainer
van de NCKO kwaliteitsmonitor.

15.45

Vragen en reacties van het publiek vanuit de verschillende expertises en invalshoeken.

16.00

Afronding en gelegenheid tot het bekijken (en kopen of bestellen) van het materiaal.
Mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan medewerkers van SKA en aan de
ontwikkelaars van de methodiek. Onder het genot van een hapje en een drankje.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Locatie Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Stationsweg 7
8011 CZ Zwolle
038 425 42 54
Wientjes ligt dichtbij (50 meter) NS Station Zwolle (bij het verlaten van het station loopt u bij de
rontonde rechtdoor, daarna vindt u Wientjes aan uw rechterhand).
Op www.bilderberg.nl vindt u een routebeschrijving.
Materialen
De methodiek bestaat uit een aantal producten dat bij het werken met de methodiek ingezet kan worden. Een
handreiking voor managers, een map met achtergrondinformatie voor pedagogisch medewerkers en een map
waar pedagogisch medewerkers hun portfolio in bij kunnen houden. De set wordt gecompleteerd met een
DVD, een doos met kaarten en een bureaukalender. Uiteraard komt de functie van alle materialen in de
expertmeetings aan de orde. De gehele set is tijdens de expertmeeting te koop (prijs wordt nader bekend
gemaakt). Bij bestelling ná de expertmeeting komen daar verzend- en administratiekosten bij. De teksten van
de methodiek zullen ook van de website te downloaden zijn; ook daarover krijgt u meer informatie tijdens de
bijeenkomst.
Vragen
Met praktische vragen kunt u terecht bij Yvonne Verhoeve: 0172 424824 of verhoeve@skaonline.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de methodiek kunt u contact opnemen met Wilma Poot manager kinderopvang:
poot@skaonline.nl
Dringend verzoek! Er is veel belangstelling voor deze expertmeetings. Bent u verhinderd? Laat het ons dan
z.s.m. weten (met een mail naar verhoeve@skaonline.nl) dan kunnen we een ander blij maken met een
uitnodiging.

