Baby specialisatie in de kinderopvang
Binnen de baby specialisatie biedt WerkendLeren voor
kinderopvangorganisaties de onderstaande erkende trainingen aan.
•
•

Ruimte voor baby’s (WerkendLeren)
Werken met baby’s (NJI).

Ruimte voor baby’s (TIP!)
WerkendLeren heeft samen met een team van ontwikkelaars uit de
praktijk een eigen programma ontwikkeld welke erkend is door CAOpartners en FCB. Deze praktisch training van 5 dagdelen is opgebouwd uit
de onderstaande modules, ondersteunend e-learningsmateriaal en bevat
praktijkopdrachten die aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden,
waardoor het effect direct zichtbaar is.
Module 1: De ontwikkeling en hechting van de baby
Module 2: De begeleiding van de baby
Module 3: Relaxed en zonder stress met baby’s op de groep
Module 4: De speelomgeving van de baby
Module 5: De organisatie en samenwerking met ouders
Certificering:
Na het volledig en succesvol doorlopen van het programma ontvangt de
deelnemer een erkend certificaat Ruimte voor Baby’s.
Kosten
De training “Ruimte voor baby’s” kost € 575,- per persoon (incl.
materialen). Omdat het hier scholing betreft hoeft er geen BTW betaald
te worden.

Werken met baby’s
De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’.
Deelnemers krijgen theorie en gaan daarmee vervolgens oefenen.
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten:
Module 1: Visie op baby’s en baby opvang
Module 2: Het bieden van emotionele ondersteuning
Module 3: Respect voor autonomie
Module 4: Structuur en continuïteit
Module 5: Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
Module 6: Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
Module 7: Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
Module 8: Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en
afstemmen.
Certificering:
Na het volledig en succesvol doorlopen van het programma ontvangt de
deelnemer een erkend certificaat Werken met Baby’s.
Kosten
De training “Werken met baby’s” kost € 450,- per persoon (excl.
materialen) . 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. 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.

MBO Keuzedeel Werken met Baby’s
Naast het aanbod in de kinderopvang biedt WerkendLeren ook voor
ROC’s ondersteuning bij het inrichten van het MBO – keuzedeel Werken
met baby’s. In vier bijeenkomsten komen o.a. de volgende onderwerpen
aan bod:

•
•
•
•

opbouw / opzet van de opleiding;
koppeling van de modules in de opleiding aan het kwalificatiedossier
van het keuzedeel “Werken met baby’s”;
visie achter de opleiding werken met baby’s;
les materialen.
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