Baby in de kinderopvang
De training die past bij jou!

Jouw zorg voor baby’s is onbetaalbaar en heel belangrijk. In
het eerste levensjaar van een kind wordt de basis gelegd van
de hersenontwikkeling, hechting en sociaal gedrag. Jij weet
dat je zoveel meer kan betekenen voor een baby dan het
verschonen van een luier en het geven van een fles. Jij
verzorgt niet alleen de baby’s maar draagt ook bij aan de
ontwikkeling van hun eigen persoontje. Maar hoe kun je
doordacht inspelen op de ontwikkeling van baby’s? En hoe
zorg je voor een goede balans tussen rust op de groep en het
stimuleren van de ontwikkeling?
Training
In de training Baby in de kinderopvang bespreken we samen
met de andere deelnemers hoe je de ontwikkeling van baby's
zo goed mogelijk kan ondersteunen en stimuleren. We
oefenen tijdens de trainingen en daarna ga je met
opdrachten aan de slag in de praktijk. Want daar gaat het
uiteindelijk om: hoogwaardige opvang voor baby's !
Wist je dat een baby van 6 maanden al een idee heeft van wat
zwaartekracht is? Ze hebben namelijk al ontdekt dat als ze iets
loslaten, het dan valt. Baby’s zijn dan ook heel verbaasd als
iets blijft zweven of omhoog vliegt. Met ontdekspelletjes kun
je met een baby ‘de zwaartekracht’ verder onderzoeken, door
een bal te laten vallen en veertjes omhoog te blazen.
Weten, kijken, doen en praten
In de training en bij de verschillende werkopdrachten
maken we steeds de koppeling tussen weten, kijken,
doen en praten. Door afwisselende en activerende
opdrachten krijg je meer kennis over de ontwikkeling van
baby’s (weten), leer je hoe je de verschillende
ontwikkelingsfasen kunt herkennen (kijken), ontdek je
hoe je kunt inspelen op deze nieuwe inzichten (doen) en
oefen je om over de ontwikkeling van baby’s te
communiceren met ouders en collega’s (praten).
Op de achterzijde vind je:
- Het programma
- Maatwerk
- Duur
- Kosten

De training
Baby in de kinderopvang

Sardes
Postbus 2357
scholingseisen Wet IKK
3500 GJ Utrecht
en is goedgekeurd door
Lange Viestraat 371
FCB.
3511 BK Utrecht
(030) 232 62 00
secretariaat@sardes.nl
www.sardes.nl
@SardesUtrecht
facebook.com/sardesBV
voldoet aan de

Baby in de kinderopvang
Programma en kosten
Het programma
Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2 en 3

Bijeenkomst 4

Bijeenkomst 5

De babyopvang en de pm’er – de basis voor een rustige en veilige opvang
voor baby’s.
Tijdens deze bijeenkomst behandelen we wat een baby nodig heeft om zich
prettig te voelen (hechting, geborgenheid etc.) en wat de rol van stress is in
de ontwikkeling van de baby.
Een stap verder: ontwikkelingsstimulering. Motorisch en zintuigelijk en
cognitief en sociaal‐emotioneel.
We bieden jou in deze twee bijeenkomsten interessante en nuttige
informatie over vier ontwikkelingsgebieden. Wat kun je doen om de vier
gebieden te ondersteunen en stimuleren?
Jouw aanpak en de drie pedagogen: interactievaardigheden, materialen,
groep.
Jij bent de spil in de groep. Maar ook de materialen en de inrichting van de
groep hebben veel invloed. Tijdens deze bijeenkomst ontdek je hoe deze
drie bijdragen aan goede babyopvang.
De voorwaarden voor goed kunnen werken met baby’s (reflectie, ouders,
collega’s).
Wat was jouw grootste leerwinst en wat blijft een uitdaging? Samen kijken
we wat je nodig hebt om de laatste stapjes te (blijven) zetten. Kun jij jezelf
neerzetten als baby professional richting collega’s en ouders? Dit oefenen
we in deze laatste bijeenkomst.

De training sluit aan bij de TINK‐ training. Voor medewerkers zonder certificaat bieden we een
instapopdracht aan waarin we de interactievaardigheden in de babyopvang doornemen.

Maatwerk
Het einddoel is voor iedere deelnemer hetzelfde; hoogwaardige opvang bieden aan baby’s. Maar het
startpunt is voor elke organisatie en voor iedere pm’er verschillend. Je formuleert je eigen leer‐ en
ontwikkeldoelen en we ondersteunen jou in je eigen leertraject. Hierdoor kan iedereen, of je nu startend
of ervaren bent, zich in de training ontwikkelen naar een hoger niveau. Zo zorgen we voor een constante
kwaliteit en bieden we tegelijkertijd maatwerk op onderdelen.
Duur en kosten
Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur + werkopdrachten (totale
studiebelasting van ongeveer 28 uur)
Kosten: €540 (open inschrijving) of € 4.950 (in company training,
max 12 deelnemers)
Contact
Heleen Versteegen en Janneke Schilder
030‐2326200, j.schilder@sardes.nl

Meer informatie?
Zie ook ons uitgebreide
document op de website
of neem even contact
met ons op:
030‐2326200

