Praktijkopdracht

IKK-erkend

Ontwikkeling

Eerste 1000 dagen

BabyWijs: BreinWijs (0-2 jaar)

Beschrijving

Leerdoelen

De hersenen van de mens, ook wel het brein
genoemd is één van de belangrijkste en het
ingewikkeldste orgaan in het menselijk
lichaam. Het is de verkeerstoren die alle
processen in het lichaam aanstuurt.

Werk je met de baby’s (0-2 jaar) en wil je hen
ondersteunen in hun voorspoedige
ontwikkeling? Dan moet je weten hoe het brein
in elkaar zit en hoe er dagelijks gewerkt wordt
aan de bouw van het brein.

Van motorische, zintuigelijke tot emotionele
processen. Vanaf de geboorte bouwt een baby
aan zijn brein.
De eerste levensjaren zijn het belangrijkst voor
het vormen van verbindingen tussen
zenuwcellen in de hersenen. De invloed van
negatieve en positieve ervaringen hebben in
deze periode de meeste invloed op de
ontwikkeling van die verbindingen.

Na deze module ben je op de hoogte:
1. De werking en de functies van het
babybrein.
2. De reguliere ontwikkeling van het brein
tussen 0 en 2 jaar.
3. De werking van het lerende brein.
4. De invloed van positieve en negatieve
interacties op de ontwikkeling van het
brein.
5. De invloed van stress op de ontwikkeling
van het brein.
6. Welke “voeding” van invloed is op het brein
om optimaal te kunnen functioneren.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 90 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 3 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3/4-sterren
Geschikt voor: Professionals die werken met baby's,
zoals pedagogisch medewerkers/gastouders. Advies:
minimaal MBO-3 werk-en denkniveau.

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

Praktijkopdracht

IKK-erkend

Ontwikkelingsfasen

Ondersteuning

BabyWijs: Babykennis

Beschrijving

Leerdoelen

Tijdens de eerste levensjaren van een baby
verloopt de ontwikkeling sneller dan ooit.
Verschillende ontwikkelingsfasen volgen
elkaar in rap tempo op.

Deze module biedt kennis en vaardigheden om
in te kunnen spelen op het ondersteunen van
het voorspoedig doorlopen van de eerste
ontwikkelingsfasen van de individuele baby.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.
Niet alleen aanleg van de baby speelt hierin
een rol, maar ook de mogelijkheden en
ondersteuning die de baby hierbij krijgt is van
invloed.

Na deze module ben je op de hoogte:

In een groep kunnen meerdere baby’s
aanwezig zijn, die allemaal individueel
aandacht en verzorging nodig hebben. Dat
maakt dat het werken met baby’s een hele
belangrijke, maar soms ook complexe taak die
om kennis en vaardigheden vraagt.

1. Zien, herkennen en volgen van de brede
ontwikkeling van baby’s, zoals zintuiglijke,
sociaal-emotionele, cognitieve, taal-, fijne
en grove motorische ontwikkeling.
2. Kennis van de mijlpalen bij de ontwikkeling
van baby’s.
3. Afstemmen op elke individuele baby en
inspelen op het voorspoedig doorlopen van
de eerste ontwikkelingsfasen.
4. Observeren en rapporteren van
ontwikkelingsfasen.
5. Het inrichten van een speel-leeromgeving
die aansluit bij de veiligheid en
ontwikkeling van baby’s.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 90 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 4 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3/4-sterren
Geschikt voor: Professionals die werken met baby's,
zoals pedagogisch medewerkers/gastouders. Advies:
minimaal MBO-3 werk-en denkniveau.

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

Praktijkopdracht

IKK-erkend

Interacties

Educatieve-emotionele ondersteuning

BabyWijs: Taal- en interactievaardigheden bij baby’s

Beschrijving
Ervaringen van baby’s en jonge kinderen
bestaan voor een groot deel uit interacties
met volwassenen.
Wanneer volwassenen niet passend reageren
of signalen van baby’s niet oppikken en
reageren levert dit
stress op bij de baby. De ontwikkeling van de
hersenen verloopt minder goed dan de
bedoeling is onder invloed van stress.
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van
kinderopvang voor een groot deel bepaald
wordt door de kwaliteit van interactie van de
professional. Dat maakt het bewust zijn van het
belang van het inzetten van talige interactie in
de communicatie met de baby voor
professionals uiterst belangrijk…

Leerdoelen
Na deze module ben je op de hoogte:
1. Welke interactievaardigheden er zijn.
2. Waarom er gewerkt wordt aan het
versterken van de taal-en
interactievaardigheden van professionals.
3. Waarom taal-en interactievaardigheden
belangrijk zijn bij baby’s.
4. Hoe je iedere talige interactie kunt
inzetten in de communicatie met baby’s.
5. Hoe jij momenteel je taal en
interactievaardigheden gebruikt.
6. Welke houding en gedragingen horen bij
iedere interactievaardigheid.
7. Hoe het WAT je zegt en HOE je het zegt
invloed heeft op het goed toepassen van de
taal-en interactievaardigheden bij baby’s.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 90 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 6 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3/4-sterren
Geschikt voor: Professionals die werken met baby's,
zoals pedagogisch medewerkers/gastouders. Advies:
minimaal MBO-3 werk-en denkniveau.

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

Praktijkopdracht

IKK-erkend

Basisbehoefte

Emotionele ondersteuning

BabyWijs: Welbevinden bij baby’s

Beschrijving

Leerdoelen

Fysieke en emotionele veiligheid bieden is het
eerste doel van de vier pedagogische
basisdoelen in de kinderopvang. Het is een
basisbehoefte van jonge kinderen dat ze zich
veilig en ondersteund voelen: zich
welbevinden. Baby’s met een hoog
welbevinden voelen zich ontspannen en
rustig.

Deze module biedt kennis over de factoren die
van invloed zijn op het welbevinden en het
niet-welbevinden van baby’s.

Welbevinden is niet iets dat in de baby zelf zit,
maar is sterk afhankelijk van de leefomgeving
en hoe die leefomgeving inspeelt op de
behoeften van een baby. De zorg voor het
scheppen van een leefomgeving die zorgt voor
welbevinden bij de baby is een belangrijke taak
van professionals.

Na deze module ben je op de hoogte:
1. Kennis van de kenmerken van (hoog)
welbevinden en betrokkenheid van baby’s.
2. Kennis van de risicofactoren voor een laag
welbevinden en discomfort bij baby’s.
3. Signalen herkennen en interpreteren bij
baby’s.
4. Wat proceskwaliteit is in de kinderopvang.
5. Welke factoren van invloed zijn op het
welbevinden en de betrokkenheid van
baby’s.
6. Respectvolle verzorging en ondersteuning
op een verantwoorde werkwijze.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 90 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 3 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3/4-sterren
Geschikt voor: Professionals die werken met baby's,
zoals pedagogisch medewerkers/gastouders. Advies:
minimaal MBO-3 werk-en denkniveau.

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

Praktijkopdracht

IKK-erkend

Mentorschap

Ouderbetrokkenheid

BabyWijs: BabyTeam 2.0

Beschrijving

Leerdoelen

Kinderopvang is een partner in de opvoeding
van kinderen. Vooral bij de allerkleinsten is de
dialoog, de
samenwerking, het partnerschap intern
(collega’s) en extern (met ouders) uiterst
belangrijk. Je vormt als het ware een team
rondom de baby.

Deze module biedt kennis over verschillende
manieren die van belang zijn om een goed team
te vormen rondom de opvang van baby’s.

Een ouder is betrokken wanneer ze actief
participeren in de opvang. Dit gaat dus verder
dan alleen informatie uitwisselen met elkaar.
Als professional of mentor van een baby heb je
een belangrijke rol in het vormen van het team
rondom de baby. Het wenbeleid, uitwisselen
van informatie, vergroten van
ouderbetrokkenheid en evaluatie zijn daarbij
belangrijke pijlers.

Na deze module ben je op de hoogte:
1. Mentorschap bij baby’s.
2. Het overbrengen van visie en (wen)beleid
rondom de babyopvang.
3. Het belang van overleg en evaluatie met
ouders en collega’s op kindniveau.
4. Manieren om informatie te delen met
ouders over welbevinden en ontwikkeling.
5. Vragen beantwoorden van ouders over
welbevinden en ontwikkeling.
6. Factoren die positief bijdragen aan de
ouderbetrokkenheid.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 90 dagen na start
Geschatte studiebelasting: 3 uur
Toets en certificaat in deze module: Ja, inbegrepen
Niveau: 3/4-sterren
Geschikt voor: Professionals die werken met baby's,
zoals pedagogisch medewerkers/gastouders. Advies:
minimaal MBO-3 werk-en denkniveau.

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

Praktijkopdracht

IKK-erkend

Visie en beleid

Ontwikkeling en ondersteuning

BabyWijs©: Professionele babyopvang

Beschrijving

Leerdoelen

De scholing BabyWijs© heeft primair als doel
beroepskrachten in de kinderopvang werkend
met 0-jarigen optimaal uit te rusten met
kennis en vaardigheden.
Door deze kennis en vaardigheden kan de
beroepskracht iedere baby individueel en in de
groep begeleiden, ondersteunen en stimuleren
in zijn of haar ontwikkeling.

Deze complete BabyWijs© module bevat de
volgende elementen:

Uniek aan deze IKK-erkende online leerroute is
de combinatie tussen zelfstandig online leren
en de koppeling naar de werkvloer door
praktijkopdrachten en feedback en
ondersteuning van de online coaches van
KinderWijs TV.
Na succesvol doorlopen van de 5 deelmodules
kan het Examenpakket apart aangevraagd
worden (€ 49,95).

1. Dit pakket bevat alle vijf de online
leermodules van BabyWijs om in eigen tijd
en tempo te volgen.
2. Reflectie- en oefenvragen om kennis te
toetsen.
3. Praktijk- en inleveropdrachten voor de
koppeling naar de werkvloer.
4. Feedback van de pedagogisch coaches van
KinderWijs TV.
5. Een bibliotheek met achtergrondinformatie en naslagwerk.
6. Optioneel: een online leerplatform voor de
organisatie voor monitoring, coaching en
begeleiding.
7. Optioneel: implementatie van visie en
(baby)beleid van de organisatie in de
leermodules.

Specificaties

Contact

Licentieduur: 7 maanden na start
Geschatte studiebelasting: 20 uur
Niveau: 3/4-sterren
Geschikt voor: Professionals die werken met baby's,
zoals pedagogisch medewerkers/gastouders. Advies:
minimaal MBO-3 werk-en denkniveau.

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

