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Over deze cursus
Inleiding
Een baby ontwikkelt zich enorm in zijn eerste levensjaar. Het is heel belangrijk om de
ontwikkeling van een baby te stimuleren. Je leert waar je op moet letten bij het aanbieden
van activiteiten. Communiceren met een baby is een vast onderdeel in je werk met baby’s.
In deze cursus kijken we naar de verschillende manieren waarop je met een baby kunt
communiceren. Ook een baby kan al veel ‘vertellen’. Tijdens deze cursus leer je lichaamstaal
en signalen van een baby herkennen zodat jij kunt aansluiten bij de behoefte van een baby.

Vader communiceert met baby.

Interactie tussen moeder en baby.
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Leerdoelen
• Je hebt kennis van het ontwikkelingsniveau van baby's en kunt activiteiten hierop

afstemmen.
• Je hebt kennis van het belang van ritme en regelmaat voor baby's en kunt hiermee

omgaan.
• Je hebt kennis van communicatie met baby's en kunt communiceren met baby's.
• Je hebt kennis van de spraak-taalontwikkeling van baby's en kunt die stimuleren.
• Je hebt kennis van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van baby's en kunt die

stimuleren.
• Je hebt kennis van de sociaal-emotionele ontwikkeling van baby's en kunt die stimuleren.
• Je kunt een activiteitenprogramma voor baby's opstellen en uitvoeren.

Beoordeling

Beoordelings-
formulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van twee beroepsproducten. Deze
worden op verschillende punten beoordeeld: op inhoud en op de uitvoering. Ander
belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve deelname aan de lessen en een nette
uitwerking van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt de beoordelingspunten bij
elkaar in het beoordelingsformulier.

Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct 1: Babygebaren in de
kinderopvang

Casus
Kinderdagverblijf ‘De Droomboom’ werkt sinds kort op de groepen met babygebaren. De
pedagogisch medewerkers zijn erg enthousiast over het gebruik van babygebaren. De
positieve gevolgen van het gebruik van babygebaren zijn op de groepen duidelijk
merkbaar.
Voor de ouderavond willen de pedagogisch medewerkers de ouders informeren over het
gebruik van babygebaren. Pedagogisch medewerker Lotte heeft de taak om de ouderavond
te organiseren en heeft de volgende opzet gemaakt waaraan de presentatie moet voldoen.

Opzet onderwerpen:
• Wat zijn babygebaren?
• Wat zijn de voordelen van babygebaren?
• Wanneer begin je met babygebaren?
• Op welke manier begin je met babygebaren?
• Op welke manier worden babygebaren ingezet op een kinderdagverblijf?
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• Hoe kun je thuis aan de slag met babygebaren?
• Interactief gedeelte: babygebaren aanleren aan de ouders.

Benodigde materialen:
• beeldmateriaal dat de presentatie ondersteunt: plaatjes/foto's/video's
• hand-out voor ouders en verzorgers.

Lotte geeft jullie de opdracht om voor kinderdagverblijf ‘De Droomboom’ de presentatie
voor de ouderavond te maken. Zorg dat de onderwerpen en de materialen die Lotte genoemd
heeft aan bod komen in jullie presentatie. Bij het interactieve deel met de ouders nemen
alle studenten uit de groep een gedeelte van de gebaren voor hun rekening.

Voorbereiding

• Verzamel voldoende informatie uit de theoriebronnen, in boeken en op internet. Zorg
dat je de informatie die je gebruikt, kunt koppelen aan de ontwikkeling van kinderen.

• Zoek passende plaatjes, foto's en filmpjes. Je mag uiteraard ook zelf foto's en filmpjes
maken. Houd hierbij wel rekening met de privacy rondom kinderen.

• Stel de presentatie samen uit de informatie die je hebt. Zorg dat alle onderwerpen aan
bod komen.

• Maak aan de hand van de presentatie een hand-out waarop je de belangrijkste informatie
van de avond zet. Zorg dat deze er goed verzorgd uitziet. Het is belangrijk dat je ouders
goed kunt informeren en enthousiasmeren zodat zij er thuis ook mee aan de slag gaan.

Uitvoering

Spreek met de docent af wanneer de presentaties worden gegeven. Jullie geven de presentatie
aan jullie klasgenoten. Maar andere geïnteresseerden mag je natuurlijk ook uitnodigen.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Opdracht Reflecteren

Werkmodel
STARRT-methode
<

Bedenk een moment of situatie tijdens de voorbereiding of de uitvoering van de presentatie
waarvan je nu vindt dat je dat in het vervolg anders zou moeten aanpakken. Kijk terug en
doe dit met behulp van de STARRT-methode. Lever het reflectieverslag in bij je docent.

Plan een datum waarop je het beroepsproduct gaat uitvoeren. Vul deze datum in op je
planningsformulier.
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Beroepsproduct 2: Een activiteitenmap voor de
kinderopvang

Werkmodel
STARRT-methode
<

Werkmodel
Activiteitenplan
activiteitenprogramma
/ themaweek
<

Casus
Kinderdagverblijf ‘De Droomboom’ heeft inmiddels vier babygroepen. Pedagogisch
medewerkers werken allemaal al een aantal jaren op de babygroepen. Ze willen graag
nieuwe inspiratie voor activiteiten met baby’s. Kinderdagverblijf ‘De Droomboom’ is een
groen kinderdagverblijf en onderneemt met de kinderen veel activiteiten in de natuur.
Activiteiten worden daarom ook vaak buiten gedaan.

Maak voor kinderdagverblijf ‘De Droomboom’ een activiteitenmap met daarin twintig
activiteiten.
De map moet worden onderverdeeld in de volgende ontwikkelingsgebieden:
• motorische ontwikkeling
• sociaal-emotionele ontwikkeling
• cognitieve ontwikkeling
• spraak-taalontwikkeling.

Voor elk ontwikkelingsgebied moeten vijf activiteiten worden uitgewerkt. Van deze
activiteiten moet minimaal één activiteit buiten kunnen worden aangeboden. Gebruik bij
het uitwerken van de activiteiten Werkmodel Activiteitenplan
activiteitenprogramma/themaweek.

Voorbereiding

• Verzamel voldoende informatie uit de theoriebronnen, uit boeken en op internet.
• Ga per ontwikkelingsgebied op zoek naar zeven activiteiten die bij de ontwikkeling van

een baby passen.
• Bespreek met elkaar welke activiteiten het meest passen bij de ontwikkeling en bij

kinderdagverblijf 'De Droomboom'.

Uitvoering

• Werk per ontwikkelingsgebied vijf activiteiten volledig uit volgens Werkmodel
Activiteitenplan activiteitenprogramma/themaweek.

• Schrijf bij elke activiteit een korte motivatie waarom voor deze activiteit gekozen is: maak
een koppeling naar de theorie.

• Bundel de activiteiten in een map en zorg dat alles er verzorgd en netjes uitziet.
• Lever de activiteitenmap in bij je docent.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Reflectie

Plan een datum waarop je het beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.
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Oriëntatie
Opdracht 1 ‘BINGO: Dit weet ik al over de ontwikkeling van een baby’

Maak een vierkant met negen vakjes. Bedenk negen woorden waar jij aan moet denken bij
de ontwikkeling van een baby. Schrijf deze woorden in de vakjes. De docent noemt vervolgens
woorden op die terugkomen in deze cursus en belangrijk zijn in de ontwikkeling van baby’s.
Wie heeft als eerste bingo?

Opdracht 2 Vertel het eens zonder te praten …

Verdeel de klas in groepjes. Ga per groep inventariseren wat je weet over het werken en
communiceren met baby’s. Dit doe je echter zonder met elkaar te praten en de antwoorden
op te schrijven; dat kan een baby immers ook niet. Maak gebruik van je eigen lichaamstaal,
je mimiek en gebaren. Kies per groep één van onderstaande onderwerpen uit:
• baby's op een kinderdagverblijf
• communiceren met baby's
• de motorische ontwikkeling
• de sociaal-emotionele ontwikkeling
• activiteiten met baby's.

Bespreek na afloop in de groep welke antwoorden eruit zijn gekomen. Hoe voelde het om
niet te kunnen praten? Heeft dat invloed gehad op het aantal antwoorden?

Opdracht 3 Ik ga werken met baby’s en ik ga …

Met een baby kun je allerlei activiteiten doen. Welke kun jij bedenken? Dit spelletje is een
variant op het spelletje: Ik ga op reis en ik neem mee. Eén student begint met de zin en vult
hem aan met een activiteit: ‘Ik ga werken met baby’s en ik ga …’ Iedereen die volgt benoemt
alles wat er voor hem is gezegd en vult in waaraan hij denkt. Er mogen geen herhalingen
voorkomen.
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Ontwikkeling van baby’s
Inleiding
Een baby ontwikkelt zich in een korte tijd enorm. Het lichaam van een baby groeit in korte
tijd erg snel en daarbij zijn de hersenen volop in ontwikkeling. Wie denkt dat baby’s alleen
maar een beetje liggen te luieren, heeft het mis. Als je bij elkaar optelt wat een baby allemaal
ontwikkelt en leert in de eerste periode van zijn leven, dan kun je vaststellen dat baby-zijn
nog best hard werken is.

De lichamelijke ontwikkeling van 0 tot 12 maanden.

Leerdoelen
• Je kunt beschrijven wat kenmerkend is voor de lichamelijke ontwikkeling van baby's

en wat dit betekent voor het werken met deze doelgroep.
• Je kunt beschrijven wat kenmerkend is voor de hersenontwikkeling van baby's en wat

hierbij belangrijk is in de dagelijkse verzorging van baby's.
• Je kunt uitleggen wat kenmerkend is voor de cognitieve ontwikkeling van baby's en

wat dit betekent voor het werken met deze doelgroep.
• Je kunt een groepsruimte inrichten die veilig is en die de ontwikkeling van baby's

stimuleert.
• Je kunt de ontwikkeling van baby's stimuleren door activiteiten aan te bieden die goed

aansluiten bij de ontwikkelingsfase.
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