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Uitnodiging	
	

	
Op de dag van de pedagogisch medewerker wil PPINK de pedagogisch professional in het 
zonnetje zetten. Daarom organiseert de beroepsvereniging PPINK samen met Fontys 
Hogeschool Pedagogiek in Sittard op donderdag 20 september 2018 een inspirerende 
bijeenkomst voor pedagogische professionals uit de kinderopvang en studenten die een 
opleiding volgen om te gaan werken in de kinderopvang. Tijdens deze bijeenkomst staat het 
onderwerp Kind & Media centraal. Een spreker zal ingaan op het belang van 
mediaopvoeding en wat dat inhoud voor jou als pedagogisch medewerker in de praktijk.	
	
Programma:	 	
19:00 - 19:30 	Inloop	
19:30 - 19:45 	Korte presentatie van van Fontys Hogeschool Sittard Pedagogiek en van 
beroepsvereniging PPINK	
19:45 - 20:30 	Iemand met expertise over het onderwerp Kind en Media zal ingaan op vragen 
als: Heeft de pedagogisch professional een rol bij mediaopvoeding (of is het een taak van 
ouders)? Wat kun je als pedagogisch professional doen aan mediaopvoeding in jouw vak? 
Wat betekent dit voor jou in de praktijk?	
20:30-21:00	 Afsluiting en napraten 
	
Wanneer: 	 	
20 september 2018 van 19:00-21:00	
Waar: 		 	
Fontys Hogeschool Pedagogiek, Mgr. Claessensstraat 4, 6131 AJ Sittard	
Kosten: 	 	
Deze bijeenkomst is gratis. Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen naar deze gratis 
bijeenkomst, dan kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren tot 48 uur voor aanvang van de 
bijeenkomst. U dient zich dan per e-mail af te melden bij: beleid@ppink.nl. Meldt u zich 
binnen 48 uur af of bent u zonder bericht afwezig, dan wordt u als deelnemer eenmalig een 
bedrag van €30,- in rekening gebracht en ontvangt u hiervoor een factuur. U mag zich altijd 
laten vervangen door een collega. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel is het handig dit 
vooraf te melden.	
Aanmelden:	 	
U kunt zich tot 7-9 aanmelden door een mail te sturen naar beleid@ppink.nl met uw naam en  
de naam van de organisatie waar u werkzaam bent of de opleiding die u volgt. Mocht u lid 
zijn van PPINK geef dit dan ook aan. Leden van PPINK hebben voorrang op niet leden bij de 
inschrijving.	


