INFORMATIEBROCHURE
VVE Methode Piramide

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide leer je dat het
initiatief in eerste instantie bij kinderen ligt. Waar nodig begeleid je bij het spelen en leren. Het programma
leert je volgens vier vaste stappen te werken;
•

Oriënteren

•

Demonsteren

•

Verbreden

•

Verdiepen

Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkent en is verdieping “ingebakken”,

Doel van het programma

Opzet

De pedagogisch medewerkers krijgen theoretische kennis
over de werkwijze van het VVE programma Piramide. Om
de transfer te kunnen maken naar hun eigen praktijk, bied
ik in de training en coaching werkvormen aan, die een
vertaling maken naar de werkvloer. Het concretiseren van
de theorie is een belangrijk aspect. Om goed aan te sluiten
maken we deze beweging tevens andersom. Van de
praktijk naar theorie.

Vooraf is er een intake gesprek met de organisatie en is er
expliciet aandacht voor het meenemen van
leidinggevenden van de deelnemers;
Indien gewenst, is er een startbijeenkomst te organiseren
waarbij de trainer leidinggevenden en betrokkenen
informeert over het proces en de verwachtingen over en
weer
Deelnemers hebben toegang tot Piramide middelen als
Projectboeken, spelmaterialen en praatplaten.
Deelnemers hebben tijdens het traject 4 individuele
coachingsmomenten, waarbij met de Piramide
Implementatie Assesment (PIA) wordt gebruikt als 0meting door medewerkers zelf en om een helder beeld te
geven van het verwerven van de vaardigheden tijdens de
implementatieperiode.
Indien gewenst, zijn de VE coaches van de organisatie
hierbij te betrekken. Dit door 2 coachingsmomenten door
de trainer bij start en bij afronding van de training en 2
momenten door de VE coach van de organisatie te laten
uitvoeren.
Indien de coaching deels wordt belegd bij de VE coaches, is
het een voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een
geldend certificaat Piramide. Pedagogisch coaches nemen
deel nemen aan een tweetal intervisiemomenten met de
trainer.
Pedagogisch coaches zijn welkom om aan te sluiten bij
iedere bijeenkomst of op verzoek, hier voor worden geen
kosten doorberekend.

Deze training is bedoeld voor leerkrachten als zowel
pedagogisch medewerkers. Dit kan zowel in een IKC als een
op zich zelf staande locatie zijn. Wij sluiten altijd bij de
specifieke situatie van de organisatie waar we trainen aan.

Resultaat
Na afloop van dit traject kunnen pedagogisch
medewerkers zelfstandig met Piramide werken. Zij weten
hoe zij met behulp van Piramide de brede ontwikkeling van
kinderen goed en doelbewust kunt stimuleren en
ondersteunen.

Inhoud
De meest recente Piramidetraining bestaat uit 2 modules.
In deze brochure is basismodule 1 weergegeven,
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Introductie en dagplanning
 Welkom

Kracht van deze training
De trainer loopt het proces van intake tot aan uitreiking
van de certificaten mee in de organisatie en is betrokken
bij de implementatie, geeft gevraagd en ongevraagd advies
over voorwaarden en faciliteiten om te komen tot een
succesvolle uitvoering van de methode binnen de
organisatie
















Bij de 4de individuele coaching maakt de trainer
gebruik van videofeedback. Uiteraard met de
privacy wet en regelgeving in acht nemende
Deelnemers van eerdere Piramide training 20182019 verzorgd door ondergetekende die hun
certificaat net niet behaald hebben, kunnen, in
overleg, aansluiten en alsnog het certificaat
behalen (met goedkeuring Oino)
Deelnemers ontvangen een Piramide
deelnemersmap met hand-outs, informatie en
werkvormen
Deelnemers ontvangen interessante links en
worden uitgenodigd lid te worden van een
besloten facebookgroep;
Coaches zijn welkom om de training of
bijeenkomsten bij te wonen, zonder kosten
intervisie bijeenkomsten voor de VE coaches
leidinggevenden mogen aansluiten bij een aantal
bijeenkomsten op aanvraag, (i.v.m. het aantal
mensen), zonder kosten
er wordt aangesloten bij het pedagogisch beleid
van de organisatie en een verbinding tussen de
methode en de pedagogische visie gemaakt
tijdens de bijeenkomsten
Actieve werkvormen waarbij deelnemers
uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen en
bekwamen

Piramide; flexibel inzetbaar en digitaal
Verschillende onderzoeken tonen aan dat Piramide
effectief is. Kinderen die instormen met een
ontwikkelingsachterstand kunnen hun achterstand
inlopen, dit gaat niet ten koste van kinderen die geen
achterstand hebben. Kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong wordt uitdaging geboden. Je
bepaalt zelf hoe intensief je met Piramide werkt.
Met Piramide Digitaal maak je simpel en snel een
passend kwaliteit aanbod voor jouw groep. Je maakt in een
handomdraai een jaar, maand, week(dag)planning. Dit
digitale tool helpt jou om een beredeneert aanbod samen
te stellen en te plannen. Piramide Digitaal bevat veel
nieuwe uitbreidingen van speelleeromgeving,














Spel en zelfstandig leren
Speelleeromgeving
Projecten
Jaarplanning
Opbouw Projectstappen: Afstand nemen
Taalontwikkeling
Rekenontwikkeling
Evaluatie 1
Differentiatie 1: Tutoring en Pientere kinderen
Management van de groeps-exploratie
Management van Spelen en werken
Ouderactiviteiten

Theorie
Piramide is gebaseerd op de hechtingstheorie, distancing
theorie en de dynamische systeemtheorie. Daarnaast is
Piramide ontwikkeld op basis van praktische
kwaliteitseisen.
Deze zijn erop gericht een samenhangende aanpak te
ontwikkelen die op een eenvoudige manier te gebruiken is
door diverse teamleden. Hierbij is het handelen uitgewerkt
in projectboeken, die voldoende vrijheid en creativiteit
biedt om de methode naar de eigen hand te zetten en het
onderwijsproces flexibel te organiseren. In het ontwerp
zijn de psychologische theorieën samengebracht en
uitgewerkt met succesvolle praktijk tot een
samenhangende educatieve aanpak (Van Kuyk et al.,
2012).

spelsuggesties en activiteiten. Het systeem is dynamisch,
en ontzorgt je volledig.
Alles is online overal te benaderen;




een perfecte planning afgestemd met jouw
agenda
alle materialen, liedjes en downloads per project
zijn bij de hand;
registratie en evaluatie in één instrument.

Investering
De kosten voor de Piramide basistraining per persoon,
bestaande uit 12 dagdelen en 2 individuele
coachingsmomenten, (aangevuld door 2 coachmomenten
door de pedagogisch coaches) intake en deelnemers
materialen zijn € 1.499,--

Omvang
De training bestaat uit 12 dagdelen en 4 maal individuele
coaching on the job. De coaching kan deels worden
uitgevoerd door Piramide geschoolde pedagogisch
coaches. Om hen te ondersteunen in deze taak, wordt er 2
maal een intervisie moment ingezet.
Tussen de bijeenkomsten maken de deelnemers
opdrachten in hun Piramide (of gastlocatie) praktijk.
De groep bestaat uit 10-16 personen.

Erkend certificaat
Als het traject succesvol doorlopen wordt, ontvangen zij
het (officieel erkende) certificaat voor de vernieuwde
Piramide-module 1.
Na basismodule 1 zijn deelnemers VVE gecertificeerd, dit
certificaat is erkend door gemeentes. In de intake worden
de voorwaarden nader besproken. In sommige gemeentes
zijn afspraken gemaakt dat VVE professionals beide
modules 1 en 2, moeten hebben gevolgd. Advies is dit
even na te gaan bij uw gemeente.

Aanmelden
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
06-14993030 of een mail sturen naar
info@angelabrandsen.nl

De algemene voorwaarden van Angela Brandsen
staan op de website. Wij nemen binnen twee werkdagen
contacten bespreken met u de mogelijkheden. De
afspraken worden per e-mail bevestigd.

Angela Brandsen
Organisatie en Advies in Onderwijs en Kinderopvang
‘s Herenstraat 60
3155SL- Maasland
T 06-14993030
E info@angelabrandsen.nl
I www.angelabrandsen.nl

