Scholing werken met 0-jarigen (onderdeel 3g Functieboek)

Specifieke scholing voor werken met 0-jarigen
In het IKK akkoord is afgesproken dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 investeren in specifieke
scholing voor babyopvang. Voor 1 januari 2023 hebben alle beroepskrachten die met 0-jarigen
werken deze specifieke scholing ontvangen. Dit betekent:
A: Per 1 januari 2023 dienen alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken te beschikken over een
diploma, certificaat, cijferlijst of studiepuntenoverzicht waaruit blijkt dat specifieke scholing voor
baby-opvang is gevolgd die voldoet aan de volgende criteria:




Leerdoelen conform bijlage II (sub b.) bij het functieboek.
Kent een studiebelasting van ten minste twintig uur.
Leidt tot een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn bereikt.

B: De gezamenlijke cao-partijen ondersteunen werkgevers en werknemers opdat de scholing zoveel
mogelijk gelijk verdeeld over de jaren vanaf 2018 en met goede kwaliteit en effectiviteit wordt
gerealiseerd. De cao-partijen zullen jaarlijks de voortgang hiervan monitoren. Ook publiceren de
gezamenlijke cao-partijen een lijst met scholingsaanbod dat voldoet aan de criteria en voor 1 januari
2018:



een servicedocument met toelichting op de criteria.
een uitgewerkte procedure voor de beoordeling van (nieuw) scholingsaanbod, waaronder
scholingsaanbod van organisaties zelf.
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Scholing werken met 0-jarigen (onderdeel 3g Functieboek)

Bijlage II Scholing Werken met 0 – jarigen (babyopvang)

a. Afspraken in het kader van het akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang





Het scholingsaanbod, vastgesteld door de gezamenlijke cao partijen, voldoet aan de criteria
uit het functieboek voor specifiek scholing voor babyopvang en wordt gepubliceerd op de
website van FCB.
De scholingslijst kan de komende jaren groeien.
Reeds gevolgde scholing, die eerder voldeed, maar in de toekomst niet meer voldoet, heeft
geen gevolgen voor de betrokken medewerker: hij /zij blijft gekwalificeerd.

b. Leerdoelen specifieke scholing werken met 0-jarigen
De leerdoelen zijn uitgesplitst in kennis en vaardigheden:
1. Kennis van 0-jarigen:






de ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag
de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele
ontwikkeling
de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de
sociaalemotionele ontwikkelingsgebieden
spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen
de fysieke ontwikkeling.

2. Vaardigheden voor het werken met 0-jarigen:








kan 0-jarigen op een respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng
van de baby
kan (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarigen herkennen en hierop
adequaat reageren
kan tiltechnieken toepassen op een voor 0-jarige respectvolle en ergonomisch verantwoorde
manier
kan inspelen op het individuele slaap- waakritme
kan interacties tussen baby’s onderling stimuleren en begeleiden
kan antwoorden geven op vragen van ouders over ontwikkeling en welbevinden
kan kansen signaleren, creëren en benutten om passende activiteiten, spel- en
ontwikkelingsmaterialen aan te bieden.
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