
Train-de-trainer Basistraining VVE (voor docenten) 

Achtergrondinformatie 

De Basistraining VVE bestaat uit 12 dagdelen van 4 uur en leidt op tot een basiskwalificatie in het voorschoolse 

werkveld.  

Deze 12 bijeenkomsten leiden op tot startkwalificatie.

Doelgroep 

MBO-docenten, richting Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA), andere in overleg 

HBO-docenten, richting AdPem en Pedagogiek, andere in overleg 

Voorwaarde voor deelname 

Als docent werkzaam op een MBO- of HBO-opleiding (richting, zie hierboven) 

Omvang van de train-de-trainer 

Drie dagen van zes uur 

Doel van de train-de-trainer 

Docenten maken zich de uitgangspunten, inhoud en werkwijzen van de Basistraining VVE eigen en leren 

deze vertalen en/of doorontwikkelen voor hun eigen opleiding.  

Onderdelen/inhouden:  

• Achterliggende uitgangspunten en gemaakte keuzes

• Opbouw van de training als geheel

• Trainingsfilosofie

• Beoogde resultaten: basisvaardigheden leren hanteren

• Inzicht in de twaalf bijeenkomsten

- draaiboek

- hand-outs

- materialen

- literatuur

• Werken met filmfragmenten

• Invulling praktijkbegeleiding studenten

• Werken met het portfolio

• Werken met het Competentieprofiel

• Werken met het docentenlogboek

Dag 1 – ochtend 

• Kennismaken met elkaar

• Introductie van de inhoudelijke uitgangspunten

• Inzicht krijgen in de reikwijdte van deze uitgangspunten

• Helder krijgen van de training als geheel

• Helder krijgen van de functie van het portfolio



Dag 1 – middag 

• Kennis en inzicht in de trainingsbijeenkomsten 1 t/m 4

• Praktijkopdracht gekoppeld aan werkveld

Dag 2 – ochtend 

• Kennis en inzicht m.b.t. praktijkbegeleiding studenten, coaching, begeleiden van het portfolioproces en

hanteren van het Competentieprofiel

• In het docentenlogboek een stand van zaken opmaken

Dag 2 – middag 

• Kennis en inzicht in de trainingsbijeenkomsten 5 t/m 8

• Praktijkopdracht gekoppeld aan werkveld

Dag 3 – ochtend 

• Wat hebben de docenten uitgezocht en waar zijn vragen over?

• Hoe zijn de docenten met de materialen aan het werk gegaan?

• Uitwisseling, reflectie en acties

Dagdeel 3 – middag 

• Kennis en inzicht in de trainingsbijeenkomsten 9 t/m 12

• Presentaties gekoppeld aan werkveld

Eisen voor certificering 

• Werkzaam als MBO-docent PW/OA of HBO-docent AdPem/Pedagogiek.

• 100% aanwezigheid.

• Praktijkopdrachten gericht op het werkveld van de docent zijn uitgevoerd (ter beoordeling door de

trainer).

• Actief geparticipeerd in de train-de-trainer en blijk gegeven het materiaal te kunnen gebruiken en/of

toepasbaar te maken voor het eigen werkveld (ter beoordeling door de trainer).

Voorwaarden om studenten op te leiden en te certificeren 

Om het Vier VVE-certificaat te kunnen verstrekken, gelden voor de opleidingen de volgende aanvullende eisen: 

• De docent verzorgt het aanbod volgens de inhoudelijke richtlijnen van de Basistraining VVE.

• De complete Basistraining VVE (12 dagdelen van 4 uur) is kwalitatief en kwantitatief verwerkt in het 
curriculum van de opleiding. Dit wordt ter beoordeling voorgelegd aan Vier VVE en indien voldaan is aan 
de eisen, kan het Vier VVE theoriecertificaat worden verstrekt.

De eerste overall beoordeling van het curriculum (per opleiding max. 2 uur) valt onder de kosten van de 
train-de-trainer. Indien aanvullende beoordeling nodig is, geschiedt dit op offertebasis.

• Indien de opleiding het Vier VVE theorie- én praktijkcertificaat wil uitgeven, dan moeten de studenten alle 
praktijkopdrachten hebben uitgevoerd, 5x coaching in de praktijk hebben ontvangen en voldoen aan de 
normering van het Competentieprofiel.

• De docent werkt met de officiële materialen van Vier VVE.

• De docent vraagt via Vier VVE de deelnemersmappen en certificaten aan.

Richtprijzen 2020:

- deelnemersmateriaal 12 bijeenkomsten = € 66,00 (incl. map)

- certificaat € 25,-.

• De docent volgt één keer per drie jaar een verdiepingsdag (hercertificering).




