Informatiefolder

Gordon® babytraining

CommuniCeren met baby’s
In de kinderopvang

Trainers
De stichting NET werkt uitsluitend met gecertiﬁceerde en
ervaren Gordontrainers en met gecertiﬁceerd materiaal.
Programma
Bijeenkomst 1: de competente baby
Bijeenkomst 2: communiceren met baby’s
Bijeenkomst 3: de ontwikkeling van de baby
Bijeenkomst 4: sensitief omgaan met baby’s
Bijeenkomst 5: It takes a village to raise a child
(samenwerken met ouders)
Elke bijeenkomst bevat theorie, ervaringsoefeningen,
bespreken van eigen ﬁlmfragmenten, discussie, lees-en
praktijkopdrachten. De training omvat vijf bijeenkomsten
van drie uur. Daarnaast krijgt de deelnemer
praktijkopdrachten. De totale studiebelasting is 20 uur.

Sinds enige tijd staat de babyopvang in de
schijnwerpers. En dat is terecht. Baby’s vormen een
specifieke, kwetsbare groep in de kinderopvang. Zij
hebben pedagogisch medewerkers nodig die hun
behoeften en talenten opmerken en respectvol met hen
communiceren. Zo ontstaat een goede relatie tussen
medewerker en baby, wat een veilige hechting en
zelfvertrouwen van de baby’s bevordert. Dit alles zorgt
voor optimale ontwikkelkansen. De Gordon®babytraining, ontwikkeld door de stichting NET, biedt
een gedegen training waarin bovenstaande centraal
staat. De training is erkend door het FCB
(arbeidsmarktfonds) en daarmee goedgekeurd voor de
CAO-kinderopvang.
Doel
Het hoofddoel van de Gordon®-babytraining is:
‘De pedagogisch medewerker en baby’s hebben een
plezierige en evenwichtige relatie. Hierdoor wordt de
veilige hechting, de zelfwaardering, het zelfvertrouwen
en daarmee de ontwikkelkansen van de baby
bevorderd.’
De Gordon®-babytraining heeft als basis de methode
van Thomas Gordon. Deze methode staat voor
respectvolle communicatie en positief, sensitief contact.
Speciﬁek aan de babytraining is dat de vertaalslag is
gemaakt van de Gordon®- communicatievaardigheden
naar de communicatie met baby’s. De training sluit aan
op de interactievaardigheden van het NCKO en gaat ook
in op de babypedagogiek; zoals de rol van hechting,
stress, de mijlpalen in de ontwikkeling. De training maakt
daarbij gebruik van het meest recente onderzoek.
Certiﬁcaat
De deelnemer ontvangt na het afronden van alle
onderdelen van de training het erkende certiﬁcaat.

Aanbod In company
U kunt voor trainingen binnen uw eigen organisatie
rechtstreeks contact opnemen met erkende Gordon®babytrainers. Deze vindt u op onze website:
www.gordontraining.nl
De kosten voor een groep tot 12 pm-ers zijn maximaal
€ 1985,-, inclusief werkmap.

Open inschrijving
Individuele pm-ers
kunnen zich ook inschrijven voor een Gordon®
babytraining. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact
opnemen met een Gordon®-babytrainer in de buurt. Op
de website vindt u data, plaatsen en tijden.
De prijs bij open inschrijving bedraagt € 349,- per
persoon, inclusief werkmap. Bij gelijktijdige inschrijving
van meer pm-ers per organisatie is korting mogelijk.
.
Contactgegevens
Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen
met Stichting NET: info@gordoncommunicatie.nl 0641423577 Een overzicht van erkende Gordon®babytrainers vindt u op
www.gordontraining.nl
Stichting NET heeft de exclusieve rechten van
het Gordon®programma in Nederland en
Vlaanderen.
Trainingen zijn beschikbaar voor onder andere
de kinderopvang, ouders, managers, onderwijs,
persoonlijke ontwikkeling. Zie hiervoor onze
website www.gordontraining.nl

