TRAINING
‘WERKEN MET BABY’S’
Training: werken
met baby’s

IKK
Doel training: werken met baby’s.
Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren
van de kwaliteit van babyopvang. Buro Op pad verzorgt voor
pedagogisch medewerkers en gastouders de training: ‘werken met
baby’s’ (IKK gekwalificeerd). Het doel van de cursus is jou als
pedagogisch medewerker bewust te maken van de belangrijke rol die
jij hebt voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. In de
cursus gaat het over de vraag wat je als pedagogisch medewerker
kunt doen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen. Het
accent ligt hierbij op de interactie tussen pedagogisch medewerker
en baby. Daarnaast wordt aandacht besteed aan aspecten die te
maken hebben met de organisatie van het werk, zoals: inrichten van
de ruimte, het dagprogramma en het aanbieden van activiteiten. In
de cursus wordt kennis overgedragen over de ontwikkeling van
baby’s en wat dat betekent voor jouw rol als pedagogisch
medewerker. Aan de hand van opdrachten en oefeningen kan je
vaardigheden eigen maken.

’samen op pad voor de beste kwaliteit kinderopvang’

gekwalificeerd

10 tot 16
deelnemers

BURO OP PAD
www.burooppad.nl
willeke@burooppad.nl
06-52432298

Inhoud training:
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 6,5 uur, inclusief pauze.
Naast de bijeenkomsten doe ook je ook opdrachten. Er zijn
verschillende soorten opdrachten. Een praktijkopdracht waarbij je
datgene wat in een bijeenkomst aan bod is geweest in jouw eigen
werksituatie uitvoert. Een huiswerkopdracht waarbij je een
voorbereidende opdracht uitvoert die nodig is voor de volgende
bijeenkomst. Tot slot is er ook een leesopdracht waarbij je gevraagd
wordt een tekst te lezen ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst.

TRAINING IS
INCLUSIEF:
Map met
cursusmateriaal.

De bijeenkomsten hebben de volgende onderwerpen/opbrengsten:

- Visie op baby’s en babyopvang.
Na een kennismaking en het bespreken van onze verwachtingen
starten we de eerste bijeenkomst met dit onderwerp. Het doel is dat je
het belang van goede babyopvang erkent voor het welbevinden en de
ontwikkeling van baby’s. Ook weet je hierna hoe je feitelijk en gericht
naar baby’s kunt kijken. Je ziet baby’s als actieve en competente
personen, die zich uit zichzelf ontwikkelen en dingen ontdekken door
te zien, horen en voelen. Je kan de behoefte van baby’s benoemen in
termen van veiligheid en uitdaging en erkent het belang hiervan voor
het maken van contact met baby’s. Als laatste leer je manieren waarop
je in jouw werk veiligheid en uitdaging kunt bieden aan baby’s.
Vervolgens komen deze onderwerpen aan bod:

Bieden van emotionele ondersteuning.
- Respect voor autonomie.
- Structuur en continuïteit.
- Zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet.

Boek: ‘Werken met
baby’s in een
groep’.

NJi-Certificaat:
‘Werken met
baby’s’

-

Je bent in staat om deze interactievaardigheden te herkennen bij jezelf
en bij anderen. Daarnaast weet je wanneer en op welke manier je deze
kan toepassen tijdens het werken met baby’s. Je integreert deze
interactievaardigheden in jouw werkhouding en -gedrag.

’samen op pad voor de beste kwaliteit kinderopvang’

l

Totaal kosten:
€450,- (ex. btw)

-

Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van
interacties.

Je weet hoe je de ontwikkeling van baby’s kunt stimuleren en hoe je
een voorspelbaar en flexibel dagprogramma kunt maken en
uitvoeren. Je weet welke activiteiten geschikt zijn voor baby’s, wat je
met baby’s kunt doen en wat baby’s zelf en met elkaar kunnen doen.
Ook weet je hoe je de interactie tussen baby’s kunt begeleiden.
-

Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren

Je weet aan welke kenmerken een goede groepsruimte voldoet en
bent in staat om jouw eigen groepsruimte te evalueren en, indien
wenselijk, te verbeteren met opgedane kennis. Ook weet je welke
materialen geschikt zijn voor de ontwikkeling van baby’s en hoe je
die materialen kan gebruiken.
-

Samenwerken met collega’s en ouders: uitwisselen
en afstemmen.

Je erkent het belang van goede samenwerking met ouders en
collega’s. Tevens ken je de zes interactievaardigheden als handvat
voor het opbouwen van een relatie met ouders en collega’s en weet
hoe je deze kunt toepassen. Daarnaast ken je de belangrijkste
principes van samenwerken in een team.
Tot slot kan je benoemen wat je in de cursus geleerd hebt en koppel
je dat aan hun eerder opgestelde leerwensen.

Data →

Zaterdag 13 april, 11 mei en 15 juni
(9.30-16.00uur, inclusief pauze)

Locatie →

d’n Office, Loopkantstraat 25, Uden

Parkeren→

Gratis en voldoende parkeergelegenheid
voor de deur.

Inclusief →

Onbeperkt (luxe) koffie & thee,
verzorgde lunch in buffetvorm.
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