Baby in de kinderopvang
Programma en kosten
Het programma
Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2 & 3

Bijeenkomst 4

Bijeenkomst 5

De babyopvang en de pm’er – de basis voor een rustige en veilige opvang voor
baby’s
Wat heeft een baby nodig heeft om zich prettig te voelen (hechting, geborgenheid
etc.) en wat is de rol van stress in de ontwikkeling van baby’s.
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 | h.versteegen@sardes.nl
Sardes | Utrecht | 030-2326200

Meer lezen?
Handreiking
Baby in de opvang inspirerende voorbeelden
www.sardes.nl/publicatie/
Baby_in_de_opvang

