Piramide-trainer: de training voor trainers
In de praktische training Piramide-methode komen alle aspecten van het werken met Piramide
aan de orde. U leert het Piramide-concept in al zijn onderdelen kennen én toepassen en leert
(toekomstige) Piramide-gebruikers begeleiden bij de implementatie van het Piramideconcept.
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is een
totaalprogramma,
opgebouwd
rondom
projecten,
met
aandacht
voor
alle
ontwikkelingsgebieden. Deze komen in samenhang aan bod. Door een slimme combinatie
van uitdagende activiteiten krijgen kinderen vanuit een veilige omgeving grip op de wereld.
De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar, van kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal tot en met groep 3 van de basisschool.
Gecertificeerd Piramide-trainer
Na afloop van de praktische training Piramide-trainer bent u gecertificeerd Piramide-trainer en
kunt u leid(st)ers, leerkrachten, tutoren en studenten begeleiden bij de invoering van de
Piramide-methode in de praktijk.
Als gecertificeerd trainer blijft u bij door terugkomdagen van het trainersnetwerk en via de
Academie voor Piramide Trainers houden we gecertificeerde trainers op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen binnen Piramide.
Gecertificeerde Piramide-trainers kunnen met hun organisatie op de website van Piramide
worden vermeld en zijn zo voor Piramide-gebruikers gemakkelijk te vinden.
Voor wie
De
training
is
bedoeld
voor
intern
begeleiders,
medewerkers in het
onderwijs -en kinderopvang of welzijnsinstellingen en docenten van opleidingen die
Piramide-trainer willen worden.
Kortom: professionele begeleiders en opleiders die zich tijdens de training willen bekwamen
in het overdragen van het Piramide-concept.
Voorwaarden deelnemers Piramide-trainer
1. Cursisten die training willen geven aan leidsters/leerkrachten van meerdere
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en/of basisscholen:
• de cursist is in dienst van een onderwijsondersteunende instelling, in
de kinderopvang of in het onderwijs, onderwijs begeleidingsdiensten,
welzijnsinstellingen en opleidingen. Deze instellingen zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit van trainingen van leid(st)ers en
leerkrachten;
• de cursist heeft een afgeronde HBO opleiding op het gebied van onderwijs of
welzijn of heeft een functie op HBO werk -en denkniveau.
2. Cursisten die training willen geven aan de eigen peuterspeelzaal, het eigen
kinderdagverblijf of de eigen basisschool:
• de cursist is in dienst van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool;
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de cursist heeft een onderwijs- of welzijnsopleiding gevolgd op minimaal hboniveau; de cursist is (intern) begeleider van een peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf en/of basisschool.
3. Cursisten die les willen geven in de Piramide-methode aan een ROC en/of pabo:
• de cursist is als docent verbonden aan een dergelijke instelling;
• de cursist heeft een opleiding gevolgd op minimaal hbo-niveau.
•

Inhoud
In de training komen allerlei aspecten van het werken met de Piramide-methode aan de orde
zoals de projectstappen van Piramide, tutoring, werken met ontwikkelingsmaterialen en
toetsing. De docenten zijn ervaren in het geven van deze training en bijzonder goed bekend
met de inhoud van de Piramide-methode.
Onderwerpen van de training: basisconcepten, speelleeromgeving, planning en organisatie,
spel, zelfstandig leren, werken met projecten, taal en interactie, evaluatie, tutoring,
ouderactiviteiten, intelligentiegebieden, pedagogische- en didactische vaardigheden,
implementatieplan en coachingsvaardigheden.
Naast eigen trainingsmateriaal ontvangt u een handleiding voor trainers met
trainingssuggesties om zelf een Piramide-training vorm te geven.
Aantal deelnemers
maximaal 16
Trainingsduur, tijden
9 dagen, een trainingsdag duurt van 9.30 – 16.00 uur.
Prijs
De training voor trainers totaalprijs € 5.570,Inclusief: lunch op cursusdagen, toegang tot de Academie voor Piramide Trainers, certificaat
en materialen.
Locatie
Nader te bepalen.
Informatie?
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Piramide Nederland : 088 410
10 20 of mailen naar info@piramidemethode.nl
Via onze website kunt u zich aanmelden voor deze training.
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