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Piramide      voor      kinderopvang en 
peuterpeelzaal

Bijeenkomsten

Certificering

Kosten

Aantal deelnemers

De training bestaat uit 3 modules, verdeeld 
in 24 bijeenkomsten, waarin informatie, 
werkopdrachten en reflecteren centraal  
staan. Module 1 is de basistraining van acht 
bijeenkomsten en levert een deelcertificaat 
op. Deze module kan aangevuld worden met 
module 2 van nog eens acht bijeenkomsten. 
Module 1 en 2 vormen samen een 
gecertificeerde training. In module 3 staan 
verdieping en vernieuwing centraal.

Daarnaast zijn er per module twee 
coachingsmomenten per medewerker op de 
werkvloer.

Certificaat van CITO

€ 840,00 per deelnemer per module

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Totale doorlooptijd van de training bij 3 
modules: 24 tot 30 maanden

Bij Piramide staat het actief 

stimuleren van jonge kinderen 

voorop
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Doel van de training

De deelnemers kennis bieden t.a.v. de 
doelen en uitgangspunten van de Piramide 
methode en hen de vaardigheden aanreiken 
op pedagogisch-didactisch terrein die nodig 
zijn om de Piramide-projecten goed te 
kunnen voorbereiden en uitvoeren

Piramide is een VVE programma dat is 
ontwikkeld door de Citogroep.

Piramide bestaat uit 12 kant en klare 
uitgewerkte projecten zoals: eten, drinken, 
kleding, lente, feest en verkeer, maar ook 
Welkom in het kinderdagverblijf/op de 
peuterspeelzaal.

In de projecten worden alle activiteiten die 
je op een dag met de kinderen kunt doen 
beschreven. 

Piramide is een totaalprogramma.

De Piramide methode richt zich op acht 
ontwikkelingsgebieden.

De basis van de Piramide-methode zijn de 
hoekstenen: initiatief van het kind; initiatief 
van de pedagogisch medewerker; 
(psychologische) nabijheid, zoals veilig 
voelen, autonomie en (psychologische) 
afstand, zoals loskomen van het hier en nu.

Voor wie 

Borging

Voortgang

Eindbeoordeling

Leidsters, pedagogisch medewerkers, 
leidinggevende

De training maakt gebruik van een portfolio. 
Hierin wordt door de deelnemers beschreven 
hoe ze werken met Piramide. Met de 
deelnemers wordt verder verkend wat 
wenselijk is.

-Coachingsbezoeken aan de hand van de 
kijkwijzers met reflectie van de deelnemer en 
gezamenlijke nabespreking, middels VIB

-Beoordeling van de kwaliteit van de 
praktijkopdrachten

-Betrokkenheid van de deelnemers tijdens de 
bijeenkomsten

-80% aanwezigheid

-positieve beoordeling van de coachings-
bezoeken

-positieve beoordeling van de praktijk-
opdrachten

-betrokken inbreng tijdens de trainings-
bijeenkomsten
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