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Engels in de kinderopvang voor 
pedagogische coaches en experts 
Leren over Engels voor peuters, het programma Benny’s Playground, de 

kwaliteitsstandaard en je rol als pedagogisch expert of coach. 
 

Doelgroep 

Werk je als pedagogisch expert of coach in de kinderopvang? Werkt jouw organisatie met Benny’s 

Playground? Wil je leren hoe je je collega’s kunt helpen het programma goed in te voeren en te 

borgen? Dan is deze cursus iets voor jou! 

Inhoud van de cursus 

De cursus bestaat uit twee bijeenkomst van drie uur. In de eerste bijeenkomst leer je hoe jonge 

kinderen een vreemde taal leren, over de mythes en feiten en de cruciale factoren. We gaan dieper in 

op het programma Benny’s Playground en de verschillende activiteiten in het programma. Ook leer je 

welke indicatoren belangrijk zijn bij het observeren van je collega medewerkers. In de tweede 

bijeenkomst komt de organisatie van het programma en het kwaliteitsbeleid aan de orde. 

De cursus wordt in het Nederlands gegeven, maar de activiteiten uit het programma zijn in het Engels. 

Zo oefen je op natuurlijke wijze je eigen Engelse taalvaardigheid. 

Doelstelling 

De pedagogisch experts/coaches kunnen na afloop van de training de pedagogische medewerkers 

ondersteunen bij de implementatie en borging van het programma Benny’s Playground en werken toe 

naar de kwaliteitsstandaard van EarlyBird. 

Urenbelasting 

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. Op verzoek kan de cursus worden opgedeeld in 3 

bijeenkomsten van 2 uur. 

Naast deze 6 uur verwachten we dat je nog 3 uur aan huiswerk besteedt. 

Certificering 

Als je alle uren aanwezig bent geweest en je huiswerk hebt gedaan heb je recht op het certificaat. 

  



 

 

T: 06 21 429 897 / 06 30 888 895   E: info@earlybirdie.nl 

Postadres: Molenmeesterstraat 27, 2645 MB Delfgauw 

Waar en wanneer 

De cursus geven wij op een locatie van jouw kinderopvangorganisatie. Neem contact met ons op via 

bennysplayground@earlybirdie.nl  voor meer informatie en overleg over data en tijden. 

Kosten 

De kosten voor een training op locatie bedragen € 395,- per deelnemer (cursusboek inbegrepen), met 

een minimum van 4 deelnemers. Voor elke bijeenkomst worden reiskosten in rekening gebracht 

(€ 0,19 per km). 
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