
Werken mét kennis en vanuit het hart

“More then ever before, the earliest years of life are being recognised as the foundation of 
human development and economic success. Propelled by a combination of science, 
economics, parental demand, new champions and common sense, we are witnessing a 
revolution in thinking about the importance of the period from pre-conception to the early 
primary grades”. Joan Lombardi, Bernard van Leer Foundation. 
(Bron: Early childhood matters, Benard van Leer Foundation, 2016, pag. 6.) 

 

Introductie
De opleiding voor deBabyspecialist® levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de 
pedagogisch medewerker. De pijlers van de opleiding: kennis, vaardigheden en (innerlijke) attitude 
brengen en gedragsverandering teweeg die voorafgegaan wordt door een intrinsieke motivatie de 
kwaliteit van opvang voor iedere individuele baby te verhogen. Door het aanbieden van nieuwe 
kennis, het aanspreken van eigen intuïtie en het onderzoeken van de innerlijke grondhouding 
wordt de nieuwsgierigheid van de deelnemer gestimuleerd. Deze nieuwsgierigheid leidt tot een 
hernieuwd besef om het dagelijks pedagogisch handelen te ontwikkelen. 

Lange tijd is er naar de PM-er gekeken als enkel een ‘opvang’ van kinderen. Kinderopvang is 
echter een vak dat van groot belang is voor de toekomst van de individuele kinderen, hun 
gezinnen en de maatschappij als geheel. Het welzijn van baby’s in de opvang en hun ouders kan 
positief beïnvloed worden door de deskundigheid en het handelen van pedagogisch medewerkers. 
Beginnend bij de aller jongste kinderen. 
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In deze opleiding worden pedagogisch medewerkers opgeleid tot specialisten. Pedagogisch 
medewerk(st)ers zeggen vaak: “Mijn hart ligt bij baby’s”. Werken met de allerkleinsten is voor velen 
in eerste instantie een roeping. Die insteek is echter niet voldoende voor het bieden van 
pedagogische kwaliteit, van belang is namelijk ook kennis en een professionele grondhouding.  

Daarom worden pm-ers opgeleid tot deBabyspecialist die: 
• naar de mens kijkt vanuit een holistisch perspectief, 
• met de baby werkt vanuit een ontwikkelingsgerichte en hechtingsgeoriënteerde benadering, 
• en het pedagogisch partnerschap met ouders vorm geeft vanuit een oudergericht attitude. 
Daarmee is deBabyspecialist een pm-er met een totaalpakket aan competenties om de behoeften 
van iedere individuele baby te kunnen onderzoeken en het pedagogisch handelen op af te 
stemmen.  

deBabyspecialist® werkt mèt kennis en vànuit het hart. Zij streeft naar blije baby’s die vanuit een 
gevoel van veiligheid de uitdagingen die zij tegenkomen aan gaan en zich moeiteloos ontwikkelen. 

Inhoud
De opleiding biedt een kwalitatief hoogstaande, zeer complete scholing van 6 dagen. In de 
verschillende lesdagen worden thematisch de volgende onderdelen aangeboden.
• Visie op baby’s;
• Ontwikkelingstaken van baby’s;
• Pré en perinatale psychologie: invloed van vroege levenservaring op de baby;
• De ontwikkeling van fysieke autonomie: reflexintegratie, fysiologische zelfregulatie en motoriek;
• Hechting: veiligheid versus uitdaging, stimuleren of faciliteren?;
• Omgaan met huilgedrag (babytaal);
• Stress en stressreductie bij baby in kinderopvang;
• Tillen en dragen van baby’s;
• Slaap- voedingsritme;
• Toegewijde interactie; tempo, aandacht en communicatie;
• Pedagogisch partnerschap;
• Ik als deBabyspecialist; visie, basishouding, gespreksvaardigheden en zelfreflectie. 

Studiebelasting en persoonlijke ontwikkeling
De studiebelasting is ongeveer 14 uur per maand; één dag opleiding, de overige uren 
literatuurstudie en huiswerkopdrachten. Er wordt niet gewerkt met rapportcijfers, maar met 
individuele procesgerichte feedback. Toetsing vind plaats doordat de deelnemer een uitgebreide 
schriftelijke huiswerkopdracht maakt waarbij zij laat zien alle lesstof te kunnen integreren in een 
handelingsplan voor het omgaan met baby’s op de groep die een probleem laten zien in hun 
gedrag m.b.t. een keuzethema: huilen, slapen, voeden of ritme.

Wet IKK
Deze opleiding is door de CAO-kinderopvang geselecteerd als erkende opleiding en valt daarmee 
onder de wettelijke kaders van de wet IKK.
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Investering opleiding
De opleiding wordt aangeboden als incompanytraining op locatie in het kinderdagverblijf. Wij gaan 
graag met u in overleg over wensen en mogelijkheden en bieden u op basis hiervan een passende 
offerte.
Tevens kan de opleiding door een pm-er individueel gevolgd worden. Kosten voor deze optie zijn 
€1620,00 per deelnemer.

Resultaat
Na het afronden van de opleiding is de pedagogisch medewerker uitgegroeid tot 
deBabyspecialist® in kinderopvang. Zowel haar kennis over ontwikkeling en behoeften van baby’s 
is uitgebreid, alsook dat ze zich bewuster is van alle mogelijkheden die ze heeft en zal dit in de 
praktijk laten zien. deBabyspecialist heeft zich een handelingsvisie eigen gemaakt, die gekenmerkt 
wordt door:
• Bieden van emotionele veiligheid, zorg en opvang vanuit betrokkenheid en een positieve 

hechtingsrelatie.
• Voorzien in toegewijde interactie met een stabiele en vertrouwde volwassene.
• Stressreductie door pedagogisch handelen en nabijheid van de vertrouwde volwassene.
• Een sfeer en prikkelomgeving afgestemd op de specifieke behoeften van de baby.
• Pedagogisch partnerschap met ouders
• Facilitering van een algemene gezonde ontwikkeling, positief welbevinden en een gevoel van 

verbondenheid.
Aan het einde van de opleiding is kennis vergroot en verdiept en zijn vaardigheden verder 
ontwikkelt. De pm-er heeft handvatten om voor baby’s in de kinderopvang iets bijzonders te 
kunnen betekenen en is geïnspireerd geraakt om jezelf te blijven ontwikkelen.
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