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KIES trainers  
Janny Bergmans & Judith Baard 
‘KIES voor kinderen van 4-6 jaar is afgestemd op 
kleuters en hun belevingswereld van het 
magische kind.’ 

De wereld van een kleuter is de wereld van 
sprookjes, kabouters en Sinterklaas. Het is de 
wereld van een 4-6 jarige die onderscheidt gaat 
maken tussen wat van hem/haar is en niet en 
dat wat echt is en wat niet. Stel dat je ouders 
dan gaan scheiden of gescheiden zijn? 
 
KIES 4-6 jaar is vanuit de basis methodiek in de 
praktijk aangepast op de behoefte van de 
kleuter. Daarnaast geeft het programma de kans 
ouders van kinderen van deze leeftijd inzicht te 
bieden en door de ogen van hun kind te doen 
kijken.  
De KIES groep 4-6 jaar heeft aangepaste spel 
en andere werkvormen die goed aansluiten bij 
de mogelijkheden en beleving van de kleuter. 
KIES coaches werken bij het verhaal als 
introductie moment met handpoppen.  
 
In een op de praktijkgerichte gevarieerde 
trainingsdag met veel handreikingen, leert de 
KIES coach te werken met KIES 4-6 jaar voor de 
doelgroep en het op hen aangepaste KIES 
programma. De werkvormen tijdens de 
trainingsdag bieden inzicht in de kleuter en 
handreikingen om op de behoefte van deze 
leeftijdsgroep aan te sluiten en hun ouders goed 
te kunnen informeren. 
 
 

 

 
   K I E S  4 - 6  J A A R  
 

Themadag jonge kind 

 
LOCATIE: ZIN, 
Boxtelseweg 58, Vught 
TIJD: 10.00 – 17.00 uur 
 
Kosten: 350 euro excl. BTW 
Aanmelden o.v.v. de themadag, 
naam, functie, mailadres en evt. 
gegevens voor op de factuur 
training@kiesvoorhetkind.nl 
  

 

 

 
Janny en Judith zijn beiden KIES 
coach. Janny deed onderzoek 

naar de behoefte van 
professionals in de kinderopvang 
voor KIES. Judith schreef en zong 

het KIES lied. 
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