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Cursussen & Trainingen Pedagogie / Kinderopvang & (Basis)onderwijs 

Werken met baby’s

8  bijeenkomsten van 3 uur 
Tijd en plaats in overleg 
 
Voor leidinggevenden, pedagogisch medewerkers 
0-4 jaar en begeleiders van pedagogisch mede-
werkers, werkzaam in de kinderopvang. 
 
Doel 
Bij de training ‘Werken met baby’s’ gaat het om 
de rol van pedagogisch medewerkers bij de ver-
betering van de kwaliteit van de babyopvang. Het 
accent ligt op de interactie tussen pedagogisch 
medewerkers en baby’s.  
 
De training maakt de pedagogisch medewerkers 
bewust van hun invloed op het welbevinden en 
de ontwikkeling van baby’s.  
In de training doen de deelnemers kennis op over 
de ontwikkeling van baby’s en wat dat betekent 
voor de rol van de pedagogisch medewerker. 
Daarbij komen praktische aspecten aan bod, 
zoals de inrichting van de ruimte, het dagpro-
gramma, de activiteiten, samenwerking in een 
team en het contact met ouders.  
 
Inhoud 
De training ‘Werken met baby’s’ is als volgt op-
gebouwd: 
 Bijeenkomst 1: Visie op baby’s en baby-  
 opvang.  
 Bijeenkomst 2: het bieden van emotionele 
 ondersteuning 
 Bijeenkomst 3: Respect voor autonomie 
 Bijeenkomst 4: Structuur en continuïteit 
 Bijeenkomst 5: Zeggen wat je doet en be-

noemen wat je ziet 
 Bijeenkomst 6: Ontwikkelingsstimulering en 
 het begeleiden van interacties 
 Bijeenkomst 7: Een veilige en uitdagende 
 speelomgeving creëren 
 Bijeenkomst 8: Samenwerken met collega’s 
 en ouders: uitwisselen en afstemmen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 
De bijeenkomsten worden om de twee weken 
gegeven. Tussendoor voeren de pedagogisch 
medewerkers opdrachten uit, zoals een praktijk-
opdracht, een huiswerkopdracht of een leesop-
dracht. Deze opdrachten kosten de pedagogisch 
medewerkers maximaal drie uur. De totale tijds-
investering voor pedagogisch medewerkers be-
draagt 35 à 40 uur.  
De training is opgebouwd volgens de principes 
van ‘ervarend leren’. Er wordt uitgegaan van de 
eigen ervaring van de deelnemers. Ze krijgen 
theorie en oefenen met de toepassing van de 
nieuwe informatie tijdens een opdracht. De af-
wisselende werkvormen vragen om een actieve 
rol van de deelnemers. 
 
Vooropleiding/voorkennis 
Pedagogisch medewerker niveau 3  
 
Afsluiting 
Bewijs van deelname. 
 
Vervolgcursussen 
Implementatiebijeenkomsten. 
 
Bijzonderheden 
Incompany. 
 
 


