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Voorwoord
Een cadeautje voor jou!
Met veel blijdschap hebben wij dit cadeautje 
voor jou gemaakt. We zijn heel trots dat we je dit 
kunnen aanbieden. Blij omdat - na een vervelende 
coronaperiode - we weer volop kunnen gaan 
trainen. Ook omdat we toen vaak hoorden dat jullie 
niet alleen de trainingen misten, maar zeker ook 
deze gids.

De opleidingsgids is ook bedoeld als een 
persoonlijk cadeautje. Natuurlijk moet je soms 
een verplichte training volgen. Maar ook dát zijn 
cadeautjes. Je investeert tenslotte in jezelf en je 
blijft bij in het mooie vak kinderopvang. Maar je 
kunt je al bladerend ook laten inspireren en je 
vervolgens aanmelden voor een training. Als bij 
een training staat ‘locatie specifiek’, schroom dan 
niet om je toch aan te melden. Misschien zijn er 
plaatsen over.

Ontdekkend spelen, uitdagend 
werken

Wat vind je in deze gids?
Er zijn drie verschillende soorten trainingen. 
Basistrainingen, waarvan we willen dat zoveel 
mogelijk pedagogisch medewerkers ze gevolgd 
hebben. Ze zijn een waardevolle aanvulling op je 
diploma. De zogenaamde specialisatietrainingen 
zijn er voor als je graag meer wilt weten over 

een bepaald onderwerp, of een vaardigheid 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld verhalen vertellen 
of muziek maken. Tenslotte zijn er de wettelijk 
verplichte trainingen, zoals VE of Signalering 
Kindermishandeling.

Hoe kun je je aanmelden?
Allereerst natuurlijk bij je leidinggevende. Misschien 
heeft die je al aangemeld voor een basistraining. 
Of heb je al een wens uitgesproken tijdens je LOL-
gesprek. Zie je een training die je interessant vindt 
of waar je behoefte aan hebt? Meld dit dan ook bij 
je leidinggevende en meld jezelf aan bij Miranda 
Breman. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl 

Hoe zorg ik dat een training in de 
opleidingsgids komt?
In je jaarlijks LOL-gesprek met je leidinggevende 
kun je wensen of behoeften voor trainingen 
aangeven. Zo gauw meer mensen eenzelfde 
behoefte hebben, kan het gehonoreerd worden. 
Dan komt de training het volgende jaar in de 
opleidingsgids. Natuurlijk kun je ook altijd ideeën 
of tips voor nieuwe trainingen doorgeven aan staf 
pedagogisch werk.

Wij wensen je met deze opleidingsgids een jaar vol 
inspiratie!

Namens staf pedagogisch werk,
Yvonne Boelens

academie
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Wettelijk verplichte trainingen
Werken met baby’s 
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BHV-K herhaling 
 

Spreekvaardigheid en lezen op 3F niveau 
 

Engels op B2 niveau 
 

Stage-/werkbegeleiders  
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Voorschoolse Educatie

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0-2 jaar 

Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0-2 jaar

Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van 
een BHV-K diploma

Pedagogisch medewerkers (lezen is verplicht voor 
medewerkers op een VE locatie)

Pedagogisch medewerkers die werken op een 
2-talige BSO

Stagebegeleiders

Medewerkers die examens willen afnemen bij 
stagiaires

Medewerkers die gaan werken op een VE locatie
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Basistrainingen
Aanpak kindermishandeling 
 

Aandachtsfunctionaris 
 

Rijstijlanalyse 
 

Een gezonde start 

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers
 

Leidinggevenden en pedagogisch ondersteuners

Pedagogisch medewerkers die rijden met kinderen 
op een bus

Pedagogisch medewerkers
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Specialisatietrainingen
Opvallend gedrag 

Knap lastig! 

Kijk! 0-4 jaar 

Kijk! In de BSO 

Kinderliedjes op de gitaar 

Werken met het kind portret 

Onderzoekend spel 0 tot 4 jaar 

Opleiding pedagogiek 0-13 jaar 

Spelenderwijs bewegen en fitte baby’s 

Spelenderwijs bewegen 0-4 jaar 

Spelenderwijs bewegen vanaf 4 jaar 

Beweeghoek kinderopvang 0-4 jaar 

Spelen met verhalen 2-12 jaar 

Muziek voor het kinderdagverblijf 

Groepsdynamiek en passende leiderschapsrollen 

Signalen van kindermishandeling bespreekbaar 
maken met ouders

Trauma sensitief werken 

Oog voor signaleren

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers die werken met    
kinderen van 0-4 jaar 
Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 4-12 jaar
Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0-4 jaar
Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 4-12 jaar
Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0-4 jaar
Medewerkers die alleen gekwalificeerd zijn voor 
sport & bewegen
Pedagogisch medewerkers die werken met baby’s

Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0-4 jaar
Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 4-12 jaar
Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0-4 jaar
Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 2-12 jaar
Pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0-4 jaar
Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers
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Cluster specifieke trainingen
Reggio Emilia en Pickler 
 

Werken met PYP 
 

ORKA training 
 

Effectief communiceren met ouders 
 

Kijk je rijk! 
 

Onderzoekend spel 0-4 jaar 
 

Oog voor interactie 
 

Top BSO 
 

Jaarfeesten 
 

Rots en water 
 

Omgaan met jongens 0-4 jaar 
 

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers EigenWijs 

Pedagogisch medewerkers True Colors Delft

Pedagogisch medewerkers Max Havelaar 
Kindcentrum

Pedagogisch medewerkers Up en EigenWijs

Pedagogisch ondersteuners

Pedagogisch medewerkers IKC De Eglantier

Pedagogisch medewerkers KC Snijders en True 
Colors Rijswijk

Pedagogisch medewerkers Up Weidevogellaan, 
True Colors Delft en IKC De Eglantier

Pedagogisch medewerkers Blauwkapje

Pedagogisch medewerkers KC Snijders

Pedagogisch medewerkers van True Colors 
Rijswijk
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Wettelijk 
verplichte 
trainingen

Wettelijk 
verplichte 
trainingen
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Werken met baby’s
Vanaf 1 januari 2025 is elke medewerker die werkt 
met baby’s verplicht om deze training of de 
training ‘Oog voor baby’s’ te hebben gevolgd. 

Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken met 
baby’s op een baby- of verticale groep.

Wat leer je?
In deze training sta je stil bij wat het werken met 
baby’s vraagt en kijk je samen met collega’s naar je 
eigen werkwijze. We besteden aandacht aan: 
• de pre- en perinatale psychologie
• hechting
• de motorische ontwikkeling en het belang  
     van de vrije beweging
• kennis van het brein 
• het slaap- en voedingsritme
• toegewijde interactie  
• samenwerking met de ouders.

Tijdens deze training wordt veel aandacht besteed 
aan het contact tussen pedagogisch medewerker 
en kind:
• op welke wijze kun je het beste contact maken 
 met baby’s en wat is de waarde hiervan?
• op welke wijze kun je het zelfvertrouwen 
 van de baby bevorderen en diens ontwikkeling 
 ondersteunen?

Voor goede baby-opvang is verder belangrijk:
• de organisatie van je werk
• inrichting van de ruimte
• het dagprogramma
• contacten met de ouders.

Voor leidinggevenden en pedagogisch 
ondersteuners wordt een borgingsbijeenkomst 
georganiseerd. 

Duur van de training
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 
uur. Hierin wisselen theorie, oefening en discussie 
elkaar af. Ook krijg je voor elke bijeenkomst 
opdrachten mee, bijvoorbeeld het maken van een 
observatieverslag van je eigen werksituatie en/of 
een leesopdracht.

Data training
De training wordt aangeboden in het voorjaar en 
in het najaar.

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je een 
certificaat. Hiervoor moet je aan minimaal vijf 
bijeenkomsten hebben deelgenomen en de 
praktijkopdrachten voldoende hebben uitgevoerd. 
Als je een bijeenkomst mist, moet je een 
vervangende opdracht maken.

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in 
SDB schrijven onder ‘opleidingen’.

Informatie
Je wordt uitgenodigd door Miranda Breman. 
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Oog voor baby’s
Vanaf 1 januari 2025 is elke medewerker die werkt 
met baby’s verplicht om deze training of de 
training ‘Werken met baby’s’ te hebben gevolgd. 

Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken met 
baby’s op een baby- of verticale groep.

Kracht van de training
• kindvolgende benadering
• degelijke en concrete uitwerking van de 
 interactievaardigheden, zowel in contact met 
 baby’s als met de ouders
• plezierige en effectieve manier van werken met 
 (eigen) filmpjes
• aandacht voor ieders individuele groeiproces 
 en voor collegiale feedback.

Opzet
Vijf groepsbijeenkomsten rond de 
ontwikkelingsmijlpalen van de baby, de zes 
interactievaardigheden, spel en ontdekken en 
communicatie met ouders:
• vertrouwen opbouwen met baby en ouders
• de individuele baby en de groep: individuele 
 aandacht en gezamenlijkheid
• begeleiden met taal
• spel en onderling contact
• de zes interactievaardigheden in contact met 
 ouders.

Voor leidinggevenden en pedagogisch 
ondersteuners wordt een borgingsbijeenkomst 
georganiseerd. 

Duur van de training
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 
uur. Hierin wisselen theorie, oefening en discussie 
elkaar af. Ook krijg je voor elke bijeenkomst 
opdrachten mee. 

Data training
De training wordt aangeboden in het voorjaar en 
het najaar.

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je een 
certificaat. Hiervoor moet je aan minimaal vijf 
bijeenkomsten hebben deelgenomen en de 
praktijkopdrachten voldoende hebben uitgevoerd. 
Als je een bijeenkomst mist, moet je een 
vervangende opdracht maken.

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in 
SDB schrijven onder ‘opleidingen’.

Informatie
Je wordt uitgenodigd door Miranda Breman. 

Wettelijk verplichte trainingen
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BHV-K
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers. 

Wat leer je?
Je leert de juiste vaardigheden om binnen de 
eerste minuten na een ongeval of ziekte bij 
kinderen snel en effectief op te kunnen treden. 
Tot het moment waarop de hulpverlening wordt 
overgenomen door de gewaarschuwde externe 
professionele hulpdiensten. 

In de basiscursus worden o.a. de volgende 
onderwerpen behandeld: de vijf belangrijke 
punten van de Eerste Hulp; stoornissen in het 
bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop; shock; 
uitwendige wonden; brandwonden; ontwrichting 
en botbreuken; kneuzingen en verstuiking; 
oogletsel; vergiftiging; elektriciteitsongevallen; 
warmte– en koude letsels; ziekteverschijnselen en 
preventie.

Na de basiscursus kun je o.a. omschrijven hoe 
een kind, zijn/haar ouders of verzorgers bij een 
ongeval of plotseling optredende ziekte het 
beste kunnen worden benaderd, gerustgesteld 
en behandeld. Je weet hoe paniek kan worden 
voorkomen/bestreden en beoordelen of al dan 
niet met spoed professionele hulp moet worden 
ingeschakeld en deze op de juiste wijze (laten) 
alarmeren en zo nodig assisteren en begeleiden. 
Je kunt aangeven welke maatregelen kunnen 
worden getroffen om de veiligheid van kinderen 
te vergroten in en om het huis, op straat, in het 
kinderdagverblijf of op school.

In de module ‘Brand, Communicatie en 
Ontruiming’ kunnen o.a. de volgende onderwerpen 

worden behandeld: het opzetten van de BHV-
organisatie; communicatie bij een incident, 
alarmerings- en communicatiemiddelen; 
ontruiming van en voorzieningen in een gebouw; 
beperking en bestrijden van een beginnende 
brand.

In de module ‘Levensreddende Handelingen’ 
kunnen o.a. de volgende onderwerpen worden 
behandeld: de verbanddoos, middelen en gebruik; 
AED; vitale functies; stoornissen in de vitale 
functies en hun oorzaken; stabiele zijligging en 
reanimatie.

Duur van de training
De training bestaat uit een praktijkgedeelte van 
acht uur en een e-learning gedeelte van zes uur.   

Data training
De training wordt drie á vier keer per jaar 
aangeboden.

Diploma
Je ontvangt voor deze training het diploma ‘Eerste 
Hulp aan kinderen’ en ‘BHV’.

Locatie
Menskracht7 in Den Haag.

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in 
SDB schrijven onder ‘opleidingen’.

Informatie
Je wordt uitgenodigd via Menskracht7 of door 
Miranda Breman. 
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Herhaling BHV-K
Voor wie is de cursus bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die in het bezit 
zijn van een BHV-K certificaat.

Wat leer je?
Je herhaalt alles wat er in de opleiding BHV-K 
behandeld wordt.

Duur van de cursus
De training bestaat uit een praktijkgedeelte van 
acht uur.

Data training
Je krijgt van Menskracht7 een uitnodiging met 
daarin een link met een aantal data, waaruit je kunt 
kiezen.

Diploma
Je ontvangt voor deze training het diploma 
‘Herhaling Eerste Hulp aan kinderen’ en ‘Herhaling 
BHV’. 

Locatie
Menskracht7 in Den Haag.

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in 
SDB schrijven onder ‘opleidingen’.

Informatie
Menskracht7 verzorgt de planning en ook de 
uitnodigingen voor deze training.

Wettelijk verplichte trainingen
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Vanaf 1 januari 2025 is elke medewerker verplicht 
om gespreksvaardigheden en luisteren op 3F 
niveau te hebben. Werk je op een VE locatie, dan 
ben je ook verplicht om het onderdeel lezen te 
hebben. 

volgens de eisen voor IKK en VE

Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers.

Wat leer je?
Je leert in deze training om de spreekvaardigheid, 
luisteren en lezen naar 3F niveau te brengen. 
Voor de IKK zijn dit de mondelinge vaardigheden 
en luisteren. Mondelinge vaardigheden bestaan 
uit spreken en gesprekken voeren. Voor de VE 
medewerkers komt het onderdeel lezen hier nog 
bij.

Duur van de training
De duur van de training is maatwerk en wordt 
bepaald in samenspraak met de leerkracht 
Nederlands. In het algemeen duurt de training 
maximaal 2x 10 weken. Na tien weken volgt een 
hertoetsing. Na 20 weken scholing volgt maatwerk. 

Huiswerk
Een taalniveau hoger komen is een behoorlijke 
inspanning. Met alleen het volgen van de 
taallessen bereik je dit niet. Thuis oefenen en 
huiswerkopdrachten maken is dan ook een 
belangrijk onderdeel.

Data training
De taaltraining wordt op een nog nader te bepalen 
avond gegeven. 

Certificaat
Zijn de spreekvaardigheid en luisteren op het juiste 
niveau? Dan ontvang je hiervoor een certificaat.

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in SDB 
schrijven onder ‘opleidingen’.

Informatie
Je wordt uitgenodigd door Miranda Breman.

Spreekvaardigheid en lezen 
op 3F niveau
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Engels op B2 niveau
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken op een 
tweetalige BSO.

Wat leer je?
Je leert in deze training om je Engels naar niveau 
B2 te brengen.

Duur van de training
De training duurt 10 weken. Na 10 weken neemt 
de trainster de beslissing of een hertoetsing 
plaatsvindt, of dat nog 10 weken scholing gevolgd 
moet worden. 

Huiswerk
Een taalniveau hoger komen is een behoorlijke 
inspanning. Met alleen het volgen van de taallessen 
bereik je dit niet. Thuis oefenen en huiswerk 
opdrachten maken is dan ook een belangrijk 
onderdeel.

Data training
Nader te bepalen.

Certificaat
Is je Engels op B2 niveau? Dan ontvang je hiervoor 
een certificaat.

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in SDB 
schrijven onder ‘opleidingen’.

Informatie
Je wordt uitgenodigd door Miranda Breman.

Wettelijk verplichte trainingen
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Voorschoolse educatie
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die gaan werken 
op een VE locatie. 

Wat leer je?
De training bestaat uit de volgende onderdelen: 

• startbijeenkomst: hoe en wat is VE?
• taal 1: woordenschat ontwikkeling
• taal 2: interactief voorlezen en beginnende 
 geletterdheid 
• spel 1: spelontwikkeling en speel-leeromgeving
• spel 2: spelbegeleiding en spelverrijking 
• rekenen: de drie domeinen 
• sociaal-emotioneel: de ontwikkeling, hechting,  
 zelfvertrouwen en interactievaardigheden 
• motoriek: de (senso-)motorische ontwikkeling 
• ouderbetrokkenheid 
• observeren en eindpresentaties.

Tot de training behoort één huiswerkopdracht met 
een studiebelasting van twee dagdelen. Je wordt 
1x gecoacht op de werkvloer. 

Aan het einde van het traject ontvang je het ‘Basis 
VE-certificaat’. Wanneer je een vaste plek op 
een VE-groep hebt, word je aangemeld voor de 
programma specifieke training.

Duur van de training
Er zijn twee varianten:
• een training waarbij de bijeenkomsten in één 
 maand worden gepland
• een training waarbij de bijeenkomsten verspreid 
 over vier tot zes maanden worden gepland op 
 de woensdagochtend. 

Datum training
Nader te bepalen.

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je van HCO 
een certificaat.

Locatie
HCO in  Den Haag.

Informatie
Je kunt je na overleg met je leidinggevende 
aanmelden bij Miranda Breman:  
academie@kinderopvangmorgen.nl
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Basistrainingen
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Aanpak kindermishandeling
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers.

Wat leer je?
Doel is om kindermishandeling tijdig te kunnen 
signaleren, adequaat te handelen en zorgen te 
bespreken met ouders. 

De training gaat in op alle voorkomende aspecten, 
vanaf het eerste moment dat je je zorgen maakt, 
omdat je gevoel je vertelt dat er iets aan de hand 
is. Vaak is daar nog niet precies de vinger op te 
leggen. 

Aan bod komen handelingsmogelijkheden als 
observeren, in gesprek gaan met de ouder, overleg 
en consultatie om tot meer duidelijkheid te komen. 
De meldcode signaleren van kindermishandeling 
dient hierbij als leidraad. 

Na de training beschik je over:
• meer vaardigheden om vroegtijdig zorgen 
 rond een kind en/of een vermoeden van 
 kindermishandeling te signaleren
• kennis van de meldcode en wanneer en op 
 welke wijze dit effectief in te zetten
• handelingsverlegenheid en handelings 
 mogelijkheden
• inzicht en handvatten om ouders te betrekken 
 bij je waarnemingen bij hun kind
• betere communicatieve vaardigheden, waardoor 
 je een samenwerkingsrelatie met de ouder kunt 
 opbouwen in het belang van het kind.

Duur van de training
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 
uur.

Data training
De training wordt aangeboden in het voorjaar en 
najaar.

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je een 
certificaat. Hiervoor moet je aan alle bijeenkomsten 
hebben deelgenomen.

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in SDB 
schrijven onder ‘opleidingen’.

Informatie
Je wordt uitgenodigd door Miranda Breman. 
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Aandachtsfunctionaris
Voor wie is de training bestemd?
Voor leidinggevenden en pedagogisch 
ondersteuners die als aandachtsfunctionaris binnen 
hun vestiging werken.

Wat leer je?
In een intervisie setting worden de taken 
van een aandachtsfunctionaris besproken, 
gediscussieerd over ethische dilemma’s en 
informatie gegeven over de items van de training 
‘signalering kindermishandeling’ voor pedagogisch 
medewerkers.

Dit is een verplichte training voor alle 
leidinggevenden en pedagogisch ondersteuners.

Duur van de training
De training bestaat uit drie trainingsdagen en de 
borging bestaat uit één bijeenkomst van acht uur.

Data training
De training wordt 1x per jaar aangeboden.

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je een 
certificaat. 

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in SDB 
schrijven onder ‘opleidingen’.

Locatie
Morgen Academie.

Informatie
Je wordt uitgenodigd door Miranda Breman. 

Basistrainingen
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Rijstijlanalyse
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die met kinderen 
op een bus rijden. 

Wat leer je?
Je leert in deze training veilig rijden in een bus met 
kinderen.

Duur van de rijstijlanalyse
De rijstijlanalyse duurt 1,5 uur.

Datum training
Nader te bepalen.

Certificaat
Na het goed afleggen van de rijstijlanalyse ontvang 
je een certificaat.

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in SDB 
schrijven onder ‘opleidingen’.

Locatie
Nader te bepalen.

Informatie
De leidinggevenden meldt je aan.
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Een gezonde start
Ieder kind verdient een gezonde 
start! 

Met gezonde kinderopvang werk je structureel 
aan een gezonde leefstijl van kinderen en 
deskundigheid van medewerkers. 

Voor wie is de training bestemd?
Voor iedereen bij Morgen. We trainen per team of 
met een aantal teams van dezelfde werksoort bij 
elkaar.

Wat leer je?
Weet jij welke 11 thema’s bij een gezonde 
kinderopvang horen? Weet jij dat gezonde 
kinderopvang in ons strategisch meerjarenplan 
staat? Heb jij voldoende kennis voor de doelgroep 
waarmee je werkt? Werken jullie allemaal op 
dezelfde manier?

Dat gaan we ontdekken, erover discussiëren en met 
elkaar leren. Samen met jouw team doe je deze 
basistraining. 

Datum training
Met jouw team te bepalen.

Certificaat
Je start en eindigt met een ‘toets’ en certificaat. De 
theorie en huiswerk zijn vrijblijvend, als het past in 
jouw agenda. Maar de kennis is nodig in je werk! 

Verplichte training
Dit is een verplichte training. De uren mag je in SDB 
schrijven onder ‘opleidingen’.

Locatie
De eerste keer op het servicecentrum Martin 
Campslaan en de tweede keer in overleg. 

Informatie
Vragen stellen aan Judith van der Kraan, coach 
gezonde start: jvanderkraan@kinderopvangmorgen.nl
Of kijk op: www.gezondekinderopvang.nl

Basistrainingen
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Specialisatie
trainingen
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Opvallend gedrag
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogische medewerkers die werken met 
kinderen van 0 tot 4 jaar.

Wat leer je?
In deze training word je deskundiger gemaakt in 
het signaleren van opvallend gedrag bij kinderen 
van 0-4 jaar. Het gaat om het vergroten van je 
inzicht en handelingsbekwaamheid als pedagogisch 
medewerker en je reflecterend vermogen in het 
werken met jonge kinderen met opvallend gedrag.

Als je de training hebt gevolgd:
• heb je kennis opgedaan over de ontwikkeling 
 die passend is bij de leeftijd van 0-4 jaar
• heb je kennis opgedaan over de vier dimensies 
 die de eigen basishouding vormgeven
• heb je kennis van de meest voorkomende 
 ontwikkelingsstoornissen
• heb je kennis van kenmerken van opvallend 
 gedrag
• kun je opvallend gedrag signaleren en in de 
 juiste context plaatsen
• heb je vaardigheden opgedaan om goed te 
 kunnen observeren en een observatieverslag  
 op te stellen
• kun je hulpvragen vanuit het kind stellen
• kun je je eigen basishouding en vaardigheden 
 inzetten bij de hulpvraag van het kind
• kun je in samenspraak met je leidinggevende of 
 met een externe deskundige een plan van 
 aanpak opstellen, uitvoeren en op effecten 
 beoordelen
• heb je vaardigheden opgedaan om een gesprek 

 te voeren met de ouders van het kind over de 
 aanpak van het opvallend gedrag
• kun je een netwerk in werking stellen voor 
 een juiste begeleiding of kun je eventueel extern 
 verwijzen.

Duur van de training
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van drie 
uur.

Datum training
Nader te bepalen. 

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je een 
certificaat van deelname. Hiervoor moet je aan alle 
bijeenkomsten hebben deelgenomen.

Locatie
Nader te bepalen.

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl
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Knap lastig!
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken in de 
buitenschoolse opvang.

Wat leer je?
In deze training krijg je informatie en handvatten 
aangereikt waarmee je het lastige gedrag van 
kinderen beter kunt ondersteunen en begrijpen. 
In het bijzonder wordt gekeken naar situaties 
met kinderen die opvallend gedrag hebben. Hoe 
functioneren deze kinderen in de kinderopvang 
en wat vraagt dat aan (extra) inzet van jou en je 
collega’s? 

Tijdens deze cursus komen de volgende 
onderwerpen aan de orde:
• wat verstaan we onder lastig gedrag van 
 kinderen (en de variaties daarin), wat is de 
 eigen houding van de pedagogisch medewerker 
 en hoe verloopt de omgang van de pedagogisch 
 medewerkers met lastig gedrag van kinderen in 
 de BSO
• communicatie over en weer tussen de 
 volwassene en het kind
• de sfeer in de BSO groep; de onderlinge relaties 
 tussen kinderen en conflicthantering
• de inrichting van de BSO groepsruimten en 
 buitenruimtes met het bijbehorende 
 spelmateriaal
• het dagritme en de activiteitenplanning
• de samenwerking met ouders en de kind 
 zorgstructuur waarbinnen de kinderopvang 
 plaatsvindt.

Duur van de training
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 
drie uur. In de training wisselen theorie, oefening 
en discussie elkaar af. Ook krijg je voor elke 
bijeenkomst opdrachten mee. Bijvoorbeeld het 
observeren van een kind of in je werksituatie 
oefenen met conflicthantering. Daarnaast lees 
je voor elke bijeenkomst een hoofdstuk uit het 
werkboek.

Data training
Nader te bepalen. 

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je een 
certificaat. Hiervoor moet je aan minimaal vijf 
bijeenkomsten hebben deelgenomen en de 
praktijkopdrachten voldoende hebben uitgevoerd. 
Als je een bijeenkomst hebt gemist, krijg je een 
vervangende opdracht.

Locatie
Morgen Academie of op locatie.

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl 
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Kijk! 0-4 jaar
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0 tot 4 jaar.

Wat leer je? 
Observeren en registeren vanuit de methode Kijk! 

Duur van de training
Vijf bijeenkomsten van twee uur.

Data training
Er wordt 2x per jaar bij de leidinggevenden of 
pedagogisch ondersteuner geïnventariseerd of er 
behoefte is aan deze training.  

Locatie
Morgen Academie.

Informatie
Je wordt uitgenodigd door Miranda Breman.

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl
 



29

Kijk! In de BSO
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wat leer je? 
Kijk! is een registratiemethode voor school en 
kinderopvang. In de BSO komt de sociaal – 
emotionele ontwikkeling van het kind het meest 
aan bod. Door dit kind-volgsysteem leer je te 
zien hoe kinderen de BSO ervaren en of zij zich 
er gelukkig voelen. Je leert te zien wat je groep 
nodig heeft en hoe jij hierop kunt aansluiten. Deze 
methode van observeren geeft je input voor je 
dagelijks handelen op de groep.

Duur van de training
Drie bijeenkomsten van twee uur en nog één 
terugkombijeenkomst. 

Data training
Er wordt 2x per jaar bij de leidinggevenden of 
pedagogisch ondersteuner geïnventariseerd of er 
behoefte is aan deze training.  

Locatie
Morgen Academie.

Informatie
Je wordt uitgenodigd door Miranda Breman.
 

Specialisatietrainingen
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Kinderliedjes op de gitaar, gitaarles
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers.

Wat leer je? 
Muziek is voor kinderen onontbeerlijk; het geeft 
sfeer aan de dag, nodigt uit om met emoties te 
werken en verbindt de verschillende momenten 
aan elkaar. Door liedjes aan de hand van een 
muziekinstrument aan te bieden, geef je een extra 
dimensie aan muziek op de groep. 

Tijdens deze lessen leer je kinderliedjes op de 
gitaar spelen. Je zult verbaasd zijn hoe snel je 
in staat bent kinderen te begeleiden tijdens het 
zingen. Dit is plezier voor twee!  

Duur van de training
Deze training bestaat uit 10 lessen van één uur.

Datum training
Nader te bepalen

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl
 



31

Werken met het kindportret
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers.

Wat leer je? 
Observeren en registreren volgens het kindportret. 

Duur van de training
Twee bijeenkomsten van twee uur.

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl

Specialisatietrainingen
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Onderzoekend spel 0-4 jaar
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0 tot 4 jaar.

Wat leer je? 
Je leert in deze training:
• visie op onderzoekend spel en de ontwikkeling 
 van creativiteit van jonge kinderen
• de verschillende spelniveaus en soorten spel in 
 relatie tot onderzoek door jonge kinderen
• de koppeling van onderzoekend spel aan het 
 themaplan, de observaties en de inrichting van 
 de spelomgeving
• het begeleiden van onderzoekend spel
• het samen met pedagogisch medewerkers 
 organiseren en begeleiden van een atelier 
 gericht op onderzoekend spel in de eigen groep.

Duur van de training
Drie bijeenkomsten van twee uur. 

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl
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Opleiding pedagogiek 0-13 jaar
Voor wie is de training bestemd?
Een aanvullend certifi caat voor medewerkers die 
alleen gekwalifi ceerd zijn voor Sport & Bewegen. 

Wat leer je? 
Je leert over de pedagogische doelen, 
interactievaardigheden, algemene ontwikkeling 
en pedagogische stromingen. De pedagogische 
kaders kun je online inzien.

Duur van de training

Certifi cering
Na het voltooien van deze opleiding wordt 
een FCB-erkend certifi caat verstrekt. Dat geldt 
als aanvullend bewijs op je diploma. Deze 
wordt uitgereikt als je bij alle bijeenkomsten 
aanwezig was, de e-learning hebt afgerond en de 
eindopdracht met een voldoende voltooid.

Datum training
Nader te bepalen

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie

Deze opleiding kun je ook volgen met de STAP 
subsidie. Jij of je leidinggevenden kan je aanmelden 
bij Miranda Breman. Zodra er meer informatie 
over de data is, brengt zij je op de hoogte. E-mail: 
academie@kinderopvangmorgen.nl

Specialisatietrainingen
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Spelenderwijs bewegen en fitte 
baby’s
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers. 

Wat leer je? 
Leuke en eenvoudige beweegactiviteiten 
per ontwikkelstap voor baby’s. Bewegen 
met eenvoudig en goedkoop materiaal zoals 
kranten, lakens en ballen. De zin en onzin van 
babyspeelgoed en beweegactiviteiten toepassen in 
thematisch werken. 

Duur van de training
Twee bijeenkomsten van drie uur. 

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl
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Spelenderwijs bewegen 0-4 jaar
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0 tot 4 jaar.

Wat leer je?
Beweegactiviteiten bewust ontwikkelingsgericht 
inzetten. Bijvoorbeeld: hoe stimuleer je met 
bewegen de taalontwikkeling? Je leert gevarieerd 
bewegen met de kinderen door het inzetten van 
diverse beweegcategorieën. Bewustwording van 
het belang van spelenderwijs bewegen in de 
kinderopvang. Vernieuwde spelactiviteiten voor de 
dreumes en peuter, zowel binnen als buiten, en het 
inrichten van een beweeghoek.  

Duur van de training
Twee bijeenkomsten van drie uur. 

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt ze je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl

Specialisatietrainingen
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Spelenderwijs bewegen 4-12 jaar
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wat leer je? 
Spelenderwijs bewegen en beweegplezier vanaf 4 
jaar. Laat je inspireren en enthousiasmeren hoe je 
kinderen op de BSO kunt uitdagen tot bewegen. Je 
krijgt handvatten voor het doen en zelf bedenken 
van geschikte, verantwoorde en uitdagende spel- 
en beweegactiviteiten. Hoe kun je spelenderwijs 
bewegen integreren in het dagritme van de groep. 

Duur van de training
Twee bijeenkomsten van drie uur. 

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl
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Beweeghoek kinderopvang 
0-4 jaar
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 0 tot 4.

Wat leer je? 
Je leert het belang van bewegen en de 
communicatie hierover naar ouders. Je integreert 
bewegen in je dagritme en weekplan en koppelt 
het naar thematisch werken. Ook leer je om een 
beweeghoek in te richten en kansen tot bewegen 
buiten het dagritme te signaleren. 

Duur van de training
Twee bijeenkomsten van drie uur.

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl

Specialisatietrainingen
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Spelen met verhalen 2-12 jaar
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken met 
kinderen van 2 tot 12 jaar.

Wat leer je? 
Je leert op speelse wijze verhalen vertellen, een 
verteltafel in te richten en te gebruiken, en de 
kinderen te betoveren met je verhaal. 

Duur van de training
Drie bijeenkomsten van twee uur met een 
aanvullende coaching op locatie van twee uur. 

Datum training
Periode tussen maart en mei. 

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl
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Muziek voor het jonge kind 
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers die werken op het 
kinderdagverblijf en/of de peuteropvang. 

Wat leer je? 
Je kunt kiezen uit drie verschillende workshops:

1. Er zit muziek in mijn boek 
Voorlezen is een feestje! Zeker met de muzikale 
handvatten die je krijgt aangereikt tijdens deze 
interactieve workshop. In deze praktische sessie 
worden voorlezen en muziek bij elkaar gebracht. 
Het is een krachtige combinatie, omdat het de taal- 
en spraakontwikkeling verder versterkt. Met liedjes 
worden prenten verder tot leven gebracht, wordt 
de fantasie verder aangesproken en is herhaling 
een heel natuurlijk gegeven. ‘Er zit muziek 
in mijn boek’ gaat ook over muzikale snacks, 
mondmotoriek, kiekeboe spelen, ontdekken en veel 
humor. 

2. De muziekhoek 
Een muziekhoek is een uitnodiging aan kinderen 
om sensorische experimenten aan te gaan met 
muzikale materialen. Het muzikale spel daagt 
creatief uit. Doordat kinderen samen in de hoek, 
op een mat of in een box spelen met klanken en 
muzikaal materiaal, gaan ze als vanzelf samen 
het spel uitvoeren. Daarbij hebben de keuzes die 
je maakt bij het samenstellen van de hoek veel 
invloed. In deze workshop leer je hoe je jouw 
muziekhoek het beste kunt inrichten, zodat het 
de kinderen stimuleert, waarbij ze vanuit het vrije 
experimentele spel vanzelf gaan samenwerken en 
hun creativiteit de ruimte geven.

3. Mini muziektheater
Leer in deze praktische workshop om korte 
muzikale voorstellingen te geven. Kleine 
genietmomentjes van één tot drie minuten. 
Kinderen raken gefascineerd door wat ze horen en 
zien, juist omdat muziek en spel samen opgaan. 
Een speelse manier om jonge kinderen deze 
prachtige luisterervaringen mee te geven. Er is 
zoveel mooie muziek die je zou willen laten horen 
aan jonge kinderen! In deze creatieve workshop 
gebruik je allerlei muziek die je met knuffels en 
andere figuurtjes tot leven brengt.

Duur van de training
Drie uur per workshop. 

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl

Specialisatietrainingen
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Groepsdynamiek en passende 
leiderschapsrollen
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers.

Wat leer je? 
Werk je met groepen? Vraag je je ook wel eens 
af hoe het toch kan dat het zo gezellig start en 
er dan ineens gedoe is? Wil je graag weten wat jij 
kunt doen om de groep te helpen beter samen te 
werken?

In deze workshop leer je welke fasen een groep 
doorloopt vanaf de start tot het afscheid. We 
kijken ook naar welke rollen je als begeleider 
kunt aannemen tijdens elke fase. En waar jouw 
persoonlijke kwaliteiten en valkuilen liggen, zodat 
je jouw handelen kunt aanpassen aan wat de groep 
nodig heeft.

Duur van de training
Een workshop van twee uur. 

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl
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Grip op je gesprek 

Vervolg op ‘Oog voor signaleren’

Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers.

Wat leer je? 
Een gesprek loopt niet altijd zoals je wilt, of zoals 
je bedacht had. Je kunt dan het gevoel hebben 
dat je de grip op het gesprek verliest. Je merkt 
bijvoorbeeld dat jouw gesprekspartner helemaal 
geen zin heeft in het gesprek. Iemand wordt boos 
of verdrietig en uit verwijten of frustraties. De 
ander ratelt maar door over de vakantie, terwijl jij 
echt iets belangrijks te bespreken hebt. Het is dan 
lastig om jouw doel in het gesprek nog te bereiken.
 
Precies voor die situaties is deze training 
ontworpen. In de training ga jij vanuit jouw 
persoonlijke casuïstiek onderzoeken op welk 
communicatieniveau er ruis is ontstaan. Waar en 
hoe ging het mis? Vanuit de theorie en verkregen 
inzichten oefen je deze lastige gesprekken met 
elkaar. Op deze manier krijg je weer grip op je 
gesprek.

Duur van de training
Een dagdeel van vier uur. 

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl
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Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers.

Wat leer je? 
Wist je dat je als professional hét verschil kunt 
maken in het leven van een getraumatiseerd 
kind? Dat je met de juiste kennis over trauma 
een bijdrage kunt leveren aan het herstel van de 
aangerichte schade? 

We staan er niet elke dag bij stil, maar de invloed 
van een trauma op de ontwikkeling en het gedrag 
van een kind is groot. Kinderen die te maken 
hebben met een complexe scheiding, verwaarloosd 
zijn, een ongeluk, oorlog, overlijden/verlies of 
andere heftige situaties hebben meegemaakt, 
lopen vaak op verschillende vlakken vast. 

Heb jij wel eens dat je gedrag van een kind lastig 
kunt verklaren en niet veel lijkt te helpen om 
het bij te sturen? Het kan zijn dat het kind een 
traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt en 
hier nog steeds last van heeft. Kinderen kunnen dan 
hun emoties niet goed reguleren en moeite hebben 
met het vertrouwen van zichzelf en de ander. 

Hoe kun je herkennen wat de invloed van de 
traumatische gebeurtenissen op het kind is? Soms 
is dit lastig te zien, maar tijdens de workshop wordt 
dit helder. Je krijgt handvatten hoe het kind te 
helpen herstellen van de gebeurtenissen.

Duur van de training
Een workshop van 1,5 uur. 

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl

Trauma sensitief werken
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Oog voor signaleren
Voor wie is de training bestemd?
Voor pedagogisch medewerkers.

Wat leer je? 
Als professional in de kinderopvang werk je 
dagelijks met kinderen en jongeren. Bewust of 
onbewust observeer en signaleer je veel. En dat is 
belangrijk. 

Op een groep, in een gesprek of in de 
wandelgangen vang je geregeld het één of ander 
op. Dit kan een kleine verandering in gedrag of 
uiterlijk zijn, maar ook een zorgelijk signaal waarop 
direct actie ondernomen moet worden. Maar hoe 
moet je die grote of kleine signalen duiden? Welke 
betekenis geef jij het signaal in vergelijking met je 
collega? En wat moet je met het signaal doen?

In deze training maak je gebruik van een 
handelingsinstrument dat als handvat dient 
om te bepalen wat je kunt, of moet doen, als je 
iets gesignaleerd hebt. Dat kan verschillen van 
afwachten en nog niks doen, overleggen met een 
collega tot het gesprek aangaan met ouders. 

Je leert onderscheid maken tussen feitelijke 
waarnemingen en onderbuikgevoelens. Ook 
bespreken we hoe de betekenis die jij geeft aan een 
signaal, beïnvloed wordt door bijvoorbeeld eigen 
ervaringen en normen en waarden.

Duur van de training
Een dagdeel van 2,5 uur. 

Datum training
Nader te bepalen.

Locatie
Nader te bepalen. 

Informatie
Je kunt je aanmelden bij Miranda Breman. Zodra er 
meer informatie over de data is, brengt zij je op de 
hoogte. E-mail: academie@kinderopvangmorgen.nl

Specialisatietrainingen
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Cluster
specifieke
trainingen

Er zijn maatwerktrainingen voor 
de kinderopvangmerken en/of 
vestigingen. Een overzicht vind 
je in de inhoudsopgave. In deze 
opleidingsgids vind je verder 
geen informatie.
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Ontdekkend spelen, 
uitdagend werken
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Wij vinden wij het belangrijk je te inspireren en 
enthousiasmeren als professional. De Morgen 
Academie biedt je de mogelijkheid om je te blijven 
ontwikkelen. Waardoor je elke dag met plezier 
werkt en je talenten ontdekt en in kunt zetten.

voor alle medewerkers van Morgen

De Morgen Academie is er voor al onze 
medewerkers, welk werk je ook doet. Er zijn 
opleidingen voor pedagogisch medewerkers, 
ondersteuners, medewerkers van het 
servicecentrum en leidinggevenden. Zo zorgen we 
dat onze kennis up to date blijft, helpen we je je 
talenten te benutten en kun je blijven groeien in je 
werk.

Morgen Academie
Leslocatie:    
Labouchèrelaan 7
2283 EG  Rijswijk

contact: academie@kinderopvangmorgen.nl
www.werkenvoormorgen.nl

Over de Morgen Academie
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