Studiereis Denemarken
M&O groep organiseert studiereizen voor professionals werkzaam in kinderopvang,
onderwijs en zorg. We hebben gekozen voor Denemarken en omgeving waar al langere tijd
gewerkt wordt aan een doorgaande lijn voor kinderen en jeugd. De reis dient als inspiratie
voor innovatie en veranderprocessen in organisaties en opleidingen.

Denemarken

Denemarken staat bekend om haar goede kwaliteit van kinderopvang en scholen. Landelijke
wetgeving en gemeentelijke sturing vormen samen met goed opgeleide pedagogen en
leerkrachten de basis voor hoge kwaliteit. In Denemarken is er kinderopvang voor kinderen
tussen 0 en 6 jaar. De kinderen gaan vaak vijf dagen per week naar de kinderopvang mede
dankzij overheidssubsidies.
School begint vanaf 6 jaar met een verplichte 0de klas als brug tussen kinderopvang en
school. Sinds 2007 hebben de scholen een volledig dagarrangement ontwikkeld, met
integratie tussen BSO en school en met meer focus op samenwerking tussen pedagogen en
leerkrachten. We brengen bezoek aan praktijken waar onderstaande thema’s centraal staan:
•
•
•
•

Interprofessionele samenwerking, specialistenteam;
Pedagogisch aanpak in kinderopvang en op scholen;
De wijze waarop de inclusieve aanpak gestalte krijgt;
Voorbeelden van dagarrangementen met integratie tussen BSO en school.

Diverse bezoeken aan kindercentra en scholen staan op het programma evenals het samen
reflecteren n.a.v. wat je gezien hebt. Natuurlijk zullen we tussendoor ook genieten van de
omgeving en kennismaken met de Deense keuken.

Werkwijze M&O groep

Deze reis organiseren we in samenwerking met de opdrachtgever ‘op maat’. Actuele vragen
die de deelnemers hebben vanuit de eigen praktijk staan centraal tijdens het bezoek.
Voorafgaand aan de reis organiseren we een bijeenkomst met de groep deelnemers en
begeleiders, verstrekken we informatie over het Deense systeem voor kinderopvang,
scholen en gemeenten en inventariseren we persoonlijke vragen en thema’s.
Het programma bestaat uit een afwisseling van praktijkbezoek, reflectiemoment en
masterclasses. Wij geloven in de kracht van dieper leren.

Reisbegeleiding

Afhankelijk van de groepsgrootte bestaat de reisbegeleiding uit:
Angelique Sterken, Kris Verbeeck en Kirsten Nohr.
We organiseren deze reis in samenwerking met Kirsten Nohr. Na een studie theoretische
pedagogiek op de Universiteit van Kopenhagen werkte zij jaren als docent. Tegenwoordig is
ze werkzaam op de Hogeschool van Amsterdam als docent pedagogiek waar zij betrokken is
bij diverse landelijke innovatieve projecten rondom dit thema.
De begeleiding draagt er tijdens de reis zorg voor dat u als deelnemer een verbinding legt
tussen uw eigen ontwikkeltraject en de bezochte locatie. De begeleiding heeft expertise ten
aanzien van inclusieve voorzieningen en spreekt zowel Nederlands als Deens.

Totaalpakket

Er wordt een totaalpakket aangeboden:
-Vliegreis
-Overnachting inclusief ontbijt
-Verblijf
-Diverse locatiebezoeken scholen en kinderopvang
-Lokaal transport
-Maaltijden (exclusief drankjes)

Maatwerk en focus

Wij brengen focus aan door middel van bijpassende praktijkbezoeken, reflectie en
masterclass:
•
•
•
•
•
•

Werken vanuit een inclusieve voorziening
Educatief partnerschap met ouders
De veranderende rol van de professional (van een generalistenteam naar een
specialistenteam)
Interprofessionele samenwerking, de kracht van samenwerken
De professional in zijn eigen kracht. Van moetivatie naar willievatie
Werken vanuit het innerlijke kompas van het kind, de puzzel van
gepersonaliseerd(er) werken

Investering

Afhankelijk van het aantal –dagen en deelnemers maken wij een offerte op maat.
Tevens zijn wij bekend met het aanvragen van subsidie op deze reis, waar mogelijk
ondersteunen wij hierbij.

