Ruimte voor Baby’s
Hoe geef je ruimte aan baby’s? En wil je de kwaliteit van de baby-opvang verhogen? In
deze training leer jij hoe je aandacht en ruimte kunt bieden aan de jongste kinderen op
jouw kinderdagverblijf.

Het belang van jouw kennis
Een goede baby-opvang vraagt specifieke vaardigheden, kennis en gedrag van de
pedagogisch medewerker. Omdat baby’s jou zien als een vaste kracht is jouw rol als
pedagogisch medewerker extra belangrijk voor hun verdere sociaal-emotionele
ontwikkeling. Door het gedrag van de baby goed te kunnen analyseren en te
interpreteren, weet je welke behoeften het heeft en kun je hier adequaat op
reageren. Ook leer je om te gaan met onzekere of veeleisende ouders.
Bovendien is het vanaf 2018 verplicht - en een van de wettelijke IKK-eisen - om je als
pedagogisch medewerker hierin bij te scholen. Het doel is om hiermee de algehele
kwaliteit van de baby-opvang te verhogen.

Na het doorlopen van de training ben je in staat antwoord te geven op de volgende
deelvragen:
•
•
•
•
•
•

Wat hebben baby’s nodig om zich fijn te voelen in de groep?
Hoe kun je de stress voor ze vermijden?
Welke bijdrage kun je leveren aan de ontwikkeling van baby’s?
Hoe communiceer je met baby’s?
Hoe richt je de speelruimte baby-vriendelijk en uitdagend in?
Hoe versterk je de samenwerking met ouders in het belang van de baby?

Programma
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten in een periode van circa 4 maanden, die elk een
thema behandelen:
Thema 1: De ontwikkeling en hechting van de baby
Thema 2: De begeleiding van de baby
Thema 3: Relaxed en zonder stress met baby’s op de groep
Thema 4: De speelomgeving van de baby
Thema 5: De organisatie en samenwerking met ouders

Aan de hand van praktijkvoorbeelden ga je de theorie bespreken. Na iedere bijeenkomst
ga je aan de slag met praktijkopdrachten om je kennis over het behandelde thema te
vergroten. Ook maak je een portfolio en zelfscan van jouw pedagogische vaardigheden.
Om goed te kunnen reflecteren op je handelingen, volg je gedurende de trainingsperiode
een baby.

Het resultaat
Deelname aan de training levert jou het volgende op:

•
•
•

Je ontvangt het certificaat Ruimte voor Baby’s.
Je voldoet aan de criteria van het functieboek FCB voor specifieke scholing voor
baby-opvang.
Je voldoet aan de wettelijke scholingseisen van IKK.

Studiebelasting
De totale studiebelasting van deze training bedraagt circa 30 - 40 uur.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang werkzaam met baby’s.

Kosten
De kosten van deze training bedragen € 575,- per deelnemer, inclusief lesmaterialen en elearning.

Aanmelden
Kijk voor beschikbaarheid en locaties op onze website: www.werkendleren.nl. Hier kun je je
ook direct inschrijven.
Bij groepen van 12 deelnemers of meer kan de training in-company worden gegeven.
Vraag naar de mogelijkheden.

