
Wat een passie en kwaliteit hebben we de afgelopen jaren met elkaar gedeeld tijdens het 
Gastoudercongres 2013 & 2014. Na zoveel enthousiaste reacties en behoefte om te delen, 
informeren wij jullie graag over het Gastoudercongres 2015 op zaterdag 19 september 2015 
met als thema ‘Verwondering’!

Ook dit jaar zal het congres plaatsvinden in de prachtige en sfeervolle locatie incl. theater 
in Harderwijk waar wij ruim 450 deelnemers kunnen ontvangen, voor nog meer passie en 
kwaliteit!
Dit congres is speciaal voor iedereen die werkzaam is als gastouder en werkt in de gastou-
derbranche of kleinschalige kinderopvang. Tijdens het congres is er een plenair gedeelte 
over de ontwikkelingen in de gastouder- en kinderopvangbranche, zijn er leuke en infor-
matieve workshops, een uitgebreide informatiemarkt en kunt u tijdens een heerlijke lunch 
contact maken met collega’s uit de gastouder- en kinderopvangbranche. 

Delen, ontmoeten en ervaren staan centraal tijdens deze dag!

Programma
09.30 – 10.30       Ontvangst met koffie/thee en informatiemarkt

10.30 – 12.15       Plenair programma in theaterzaal met als thema ‘verwondering’, met dag-
voorzitter Ron Baars

– Gastspreker Hubèr Agterberg: Gastouderopvang … van VERwondering naar BEwonderingr

– Gastspreker Marianne van de Valck: Verwondering = Uitnodiging + nieuwsgierigheid 

12.15 – 13.45       Informatiemarkt en netwerk lunch

13.45 – 14.45       Workshop ronde 1
15.00 – 16.00       Workshop ronde 2

* Op de volgende pagina het aanbod
workshops tijdens het congres.



De aangeboden workshops  
tijdens het gastoudercongres

1. Bas en Marij op de kinderboerderij! Door: Betty Sluyzer, kinderboekenschrijfster 
2. H-erkennen van de ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Door: 
Mirjam Veldhoven, Cleverbee 
3. Je kind als spiegel. Door: Frieda Verhage, KIKI Training & Coaching 
4. Spelenderwijs leren met beer Kiki. Door: Denise van der Steen,  
KIKI Training & Coaching (ronde 1) 
5. Beelddenkers in beeld. Door: Bregje Coolegem, de Gastouderfabriek 
6. Gebaren met boekjes en liedjes. Door Marije Meijer, Gebaren met je kind 
7.  Video feedback. Door: Lieke Wolswijk, KIKI Training & Coaching 
8. Kindertekeningen lezen. Door: Wanda Vendrig, de Gastouderfabriek 
9. Rouw en verlies bij jonge kinderen. Door: Ron Baars, KIKI Training & Coaching 
(ronde 1) 
10. Positief communiceren. Door: Tessa Lavino, KIKI Training & Coaching 
11. De Kriebelkist. Door; Corina de Boer, Touching Child Care 
12. Gastouder en ondernemerschap. Door: Henk Gardien, Fagon 
13. Het bemiddelingsmedewerker café. Door: Miranda Rebergen & Sandra Visser, Vigo-s 
kinderopvang (ronde 2)

Kijk voor meer informatie op www.kiki-s.nl

Locatie: 

Chr. College Nassau-Veluwe

Stationslaan 26

 3842 LA Harderwijk

* Entree 30 euro incl. lunch/ koffie- 

thee en wat lekkers, deelname aan 2 

workshops. 


