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Najaar 2019 – IKK training - Zaterdag 

 

 

SCHOLING WERKEN MET BABY’S – OPEN INSCHRIJVING – NAJAAR 2019 

 

Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken dienen per 1 januari 2023 extra 
geschoold te zijn in het werken met baby’s. Binnen de Emmi Pikler® Stichting Nederland 
hebben we een scholing ontwikkeld om hier aan te voldoen. Deze scholing kan ‘in company’ 
aangeboden worden aan organisaties in groepen van maximaal 12 deelnemers.   

Voor kleine organisatie of ‘losse’ deelnemers bieden we de mogelijkheid om te kiezen voor 
een open inschrijving. Naast de training, leer je in deze training ook van elkaar.  

Hieronder de mogelijkheden die, dit voorjaar, geboden worden bij Kinderopvang Duimelot 
Zenderen, door de trainer Jeanine Mulder, Pikler®Pedagoog.  

Naast het observeren op de groepen aldaar, bestaat de training uit 5 modules en 2 
coachingsmomenten op de eigen werkplek. De training kan doorgang vinden als minimaal 
7 deelnemers zich hebben ingeschreven.  
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Zaterdag hele dag Trainingsdata; 
inschrijven kan tot 01-09-2019 via info@vertrouwenindebasis.nl  
onder vermelding van zaterdag dag najaar 2019 training 

Trainingen data 

Thema 1. De competente baby 
28/09/19 Zaterdagochtend 10.00-12.30u 

Thema 2. Spelen en spelmaterialen 
28/09/19 Zaterdagmiddag 14.00-16.30u  

Thema 3. Zelfstandige 
bewegingsontwikkeling 

26/10/19 Zaterdagochtend 10.00-12.30u 

Gelegenheid voor vragen die er spelen 
en voorbereiden op de coaching 

26/10/19 Zaterdagmiddag 14.00-16.30u 

Thema 5. Aandachtige verzorging op 
de commode  

23/11/19 Zaterdagochtend 10.00-12.30u 

Thema 6. Aandachtige verzorging bij 
eten en drinken 

23/11/19 Zaterdagmiddag 14.00-16.30u 

 

Coachingsmomenten Datum op de eigen locatie  

Coaching 4 – na les 3  
 

In overleg vast te stellen 

Coaching 7 – na les 6  
 

In overleg vast te stellen  

 

De kosten per deelnemer bedragen € 600,- vrij van Btw, door CRKBO registratie, exclusief 
reiskosten voor de trainer. Er worden reiskosten berekend voor de coachingsmomenten 
vanuit Zenderen tot de eigen werkplek en weer terug à € 0,19 per km.  

Na inschrijving krijg je van mij een bevestiging van inschrijving voor je gekozen training.  
In week 36 laat ik je weten of de training doorgang kan hebben. 

 

Hartelijke groet Jeanine Mulder, Pikler®Pedagoog  
Postadres: St. Stephanusstraat 5, 7625 PH Zenderen  
www.vertrouwenindebasis.nl  

 

“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit 
vertrouwen en hem voor zijn eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving 

bieden,  
is het tot veel meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt.” 

Emmi Pikler 
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