Werken met baby’s
De training ‘Werken met baby’s’ is gericht op de rol
van pedagogisch medewerkers bij de verbetering van
babyopvang.
Na afloop weet je wat jouw invloed is op het welbevinden en de
ontwikkeling van baby’s. Je weet hoe je daarvoor de ruimte kunt inrichten
en het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe
je samenwerkt in jouw team en hoe je contact onderhoudt met de ouders.
Inhoud
De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit acht bijeenkomsten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visie op baby’s en babyopvang
Het bieden van emotionele ondersteuning
Respect voor autonomie
Structuur en continuïteit
Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Je
krijgt theorie en gaat daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende
werkvormen vragen om een actieve inzet.
De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de
kwaliteit van de babyopvang verbeterd wordt. Het succes van de training
wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen
tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg.
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit pedagogisch medewerkers, pedagogisch
stafmedewerkers / coaches en leidinggevenden. Je functioneert
minimaal op mbo-niveau 3. De training is geschikt voor zowel ervaren als
onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een
team of locatie aan de training kunnen deelnemen.
Tijdsinvestering
Deze training bestaat uit acht bijeenkomsten van 2,5 uur. De studielast
bedraagt 40 uur.
Kwalificatie
Je ontvangt een bewijs van deelname. Beoordeling vindt plaats op
basis van 80 procent aanwezigheid, inzet tijdens bijeenkomsten en
huiswerkopdrachten.
Kosten
De training “Werken met baby’s” kost € 450,- per persoon. Omdat het
hier scholing betreft hoeft er geen BTW betaald te worden.

Planning
Wij nemen contact met jullie op om de trainingsvoorkeuren door te
nemen. Dit kan gaan over het tijdstip, specifieke dag van de week of
de frequentie van de trainingen. De trainingen kunnen zowel overdag
als ’s avonds plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de
deelnemers en de trainer. Op verzoek is het uiteraard ook mogelijk om
trainingen in het weekend te plannen.
Trainers
WerkendLeren werkt landelijk en uitsluitend met gecertificeerde trainers.
Naast dat wij dit traject in-company aanbieden vanaf 12 deelnemers
bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen in een samengestelde
groep.
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