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deBabycoach-opleiding
Elk signaal, vertelt een verhaal

Introductie
De Babycoach opleiding is een opleiding tot coach van ouders met jonge baby’s en is voornamelijk 
gericht op het sociaal-emotioneel welzijn van het gehele gezin en in het bijzonder van ouders en 
baby.
In de opleiding verbreedt en verdiep jij je kennis m.b.t. ontwikkeling van het jonge kind, 
ontwikkeling van ouderschap en het coachen van ouders. We werken dus aan kennis, 
vaardigheden en attitude met als doel het voeren van een zelfstandige praktijk als deBabycoach, 
alhoewel wij ook Babycoaches hebben opgeleid die hu expertise inzetten in de organisatie waar zij 
werkzaam zijn. 
deBabycoach-opleiding is een opleiding op HBO+ niveau. Uniek is dat wij coaches geen 
methodieken aanleren, maar een handelingsvisie dit doen we op basis van het uitgangspunt: 
“deBabycoach geeft ouders geen advies, maar biedt hen groeimogelijkheden”.

Inhoud
De opleiding biedt een kwalitatief hoogstaande, zeer complete scholing van 15 dagen, met 
themamodules over pré- en perinatale psychologie, ouderschap en gezinsontwikkeling, hechting, 
coaching en pedagogisch ondersteunen van jonge ouders.
De opleiding is verdeeld in modules en rust op 3 peilers:
1.Visie en theorie.
2.Coachen en communicatie.
3. Innerlijke grondhouding, persoonlijke ontwikkeling.
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In de verschillende modules worden thematisch de onderdelen aangeboden die je tot een 
professional opleiden die kennis en vaardigheden heeft m.b.t.:
• Vroege levenservaringen van de baby en de invloed hiervan op zijn functioneren;De fysieke en 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de baby; de vroege ontwikkeling en de vroege signalering.
• Ouderschapsontwikkeling en opvoeden
• Opvoedkundig hechtings-georiënteerd handelen 
• Basisopleiding ‘Dunstan babytaal voor professionals’: hiertoe wordt je middels een tentamen 

afzonderlijk gecertificeerd
• Persoonlijke ontwikkeling en coachen

Studiebelasting en persoonlijke ontwikkeling
In de opleiding is een supervisie traject toegevoegd t.b.v. je persoonlijke ontwikkeling. Er wordt uit 
gegaan van minimaal 150 studie-uren t.b.v. opdrachten. Toetsing vindt plaats door middel van 
case-gerichte opdrachten. Het is wenselijk dat je tijdens de opleiding toegang hebt tot een 
werkveld met baby’s daar dit noodzakelijk is om opdrachten uit te werken.
Je bent verplicht om minimaal 5 boeken van de aangeleverde literatuurlijst te lezen en hier een 
verslag van in te leveren.
We bieden, indien gewenst, de mogelijkheid tot uitbreiding van je persoonlijke ontwikkelingstraject.

Opleidingsdata en -locatie
Opleidingsgroep I start december 2017: VOL!!! 
Locatie: Ospel

Opleidingsdagen: 	 •	 maandag 9:30-12:30 / 13:00 - 16:30 / 17:00 - 19:-00


• zaterdag 9:30 - 12:30 / 13:00 - 16:00
18.12.17 - 19.12.17

19.02.18 - 20.02.18

16.04.18 - 17.04.18

18.06.18 - 19.06.18

27.08.18 - 28.08.18

29.10.18 - 30.10.18

07.01.19 - 08.01.19

25.02.19


Opleidingsgroep II, start april 2018 
Locatie: (omgeving) Eindhoven

Opleidingsdagen:	 •	 vrijdag 9:30-12:30 / 13:00 - 16:30 / 17:00 - 19:-00


• zaterdag 9:30 - 12:30 / 13:00 - 16:00
20.04.18 - 21.04.18
29.06.18 - 30.06.18

14.09.18 - 15.09.18

16.11.18 - 17.11.18

18.01.19 - 19.01.19

15.03.19 - 16.03.19

17.05.19 - 18.05.19

12.07.19
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Accreditatie
De opleiding tot babycoach is geaccrediteerd door KTNO en BATC, momenteel onderzoeken wij 
welke accreditaties wij gaan toevoegen.

Toelatingscriteria
Studenten hebben een basisopleiding op minimaal MBO+-niveau op sociaal medisch of 
(peda)gogisch vlak en hebben minimaal 5 jaar werk-ervaring met ouders en/of baby’s.
Je mens-visie dient holistisch van aard te zijn en je durft dit ook uit te dragen.
Zelf bekend zijn met het ouderschap is een pre.

Toelatingsprocedure
Voor toelating vragen wij een uitgebreid C.V. waarin de toelatingseisen aangetoond worden. Hierbij 
hoort een motivatiebrief waarin aangegeven wordt vanuit welk motief deelgenomen wordt aan de 
opleiding en wat het uiteindelijke doel is voor het toekomstige werk met jonge ouders en baby’s.
Na ontvangst van het CV en de motivatiebrief ontvang je een factuur voor het inschrijfgeld* van 
€50,00. Na betaling van het inschrijfgeld wordt het CV en de motivatie beoordeeld op de 
toelatingscriteria. Indien deze worden goedgekeurd ontvang je een casus, welke door jou wordt 
uitgewerkt. Door beoordeling van deze uitgewerkte casus wordt een student wel/niet toegelaten tot 
de opleiding. Bij twijfel volgt er alvorens een definitieve toelating/afwijzing een toelatingsgesprek.
* Het inschrijfgeld garandeert een zorgvuldige beoordeling van je toelating. Bij een positieve uitkomst wordt het 

inschrijfgeld in mindering gebracht op de opleidingskosten. Bij een negatieve uitkomst is er geen restitutie mogelijk.


Investering opleiding
De opleiding bestaat uit 7 blokken van 2 dagen en kost in het totaal van €3500,00 (BTW-vrij).
Inbegrepen zijn:
• 15 lesdagen
• Huiswerk + individuele beoordeling huiswerkopdrachten
• Reader deBabycoach + reader Dunstan babytaal
• Beoordeling eindopdrachten
• Supervisie-traject van 2 verplichte supervisie-uren in het eerste jaar na certificering van 
de opleiding
• Certificaat deBabycoach
• Certificaat Dunstan babytaal
• Uitgebreide lunch, koffie en thee
Indien je de opleiding volledig afrond en positief beoordeeld bent ben je gecertificeerd 
deBabycoach en Dunstan Babytaaltrainer. Het opleidingsgeld is exclusief aanschaf van boeken 
voor eigen gebruik, diner- en overnachtingskosten.
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Resultaat
Na afronding van de opleiding ben je in staat ouders van baby’s te coachen bij vragen die zij tegen 
komen over het ondersteunen van hun jonge kind.
Je bent onderlegd in hechtings-georiënteerd handelen, kunt de dagelijkse opvoedpraktijk en 
theoretische kaders koppelen, herkent de signalen van baby’s en kunt ouders ondersteunen in het 
interpeteren hiervan en reageren hierop.
Bovendien heb je de vaardigheden om materialen in te zetten die ondersteunend zijn aan het 
pedagogisch handelen van ouders zoals babytaal, een draagdoek, hangmat en inbakerdoek.

Licentie
Na de positief afronden van de opleiding wordt je onderdeel van het netwerk van gelicenceerde 
deBabycoaches. Vanuit dit lidmaatschap mag je jezelf vertegenwoordigen met de merknaam 
deBabycoach®, alle PR-materialen gebruiken en ben je in staat individuele coaching te bieden aan 
ouders van 0-12 maanden jonge baby’s. Niet alleen word je opgenomen in ons netwerk en lid van 
de besloten Facebookgroep, ook ga je werken met een materiaalpakket, faciliteren wij 
samenwerkingsverbanden en nascholing.

deBabycoach is onderdeel van Lindekracht
Lindekracht een expertise en opleidingscentrum gespecialiseerd in de sociaal en emotionele 
ontwikkeling van baby’s en kinderen. Waarbij de focus ligt op interactie tussen kind en ouder/
verzorger. Grondlegger, Meta Kierkels, is gediplomeerd pedagoge, docent en moeder van 4 
kinderen. Lindekracht ontwikkelt en verzorgt trainingen, opleidingen en educatiemateriaal. 

Een baby die zich begrepen, gezien en gehoord voelt, kan zich moeiteloos ontwikkelen.

Speciaal voor professionals zijn de opleidingen ontwikkeld. In de opleidingen wordt 
babyprofessionals een handelingsvisie aangereikt met als uitgangspunt: elk signaal vertelt een 
verhaal.
Een baby die een signaal geeft, wil ons iets vertellen. Soms weten we intuïtief wat hij nodig heeft 
en reageren we spontaan. Het kan ook zijn dat een baby signalen geeft, en we even niet goed 
weten wat hij bedoelt. deBabycoach laat ouders zien welke signalen baby’s uitzenden., hoe deze 
te interpreteren en daarop te reageren. deBabycoach werkt niet symptoombestrijdend, maar 
signaalnieuwsgierig. Ouders krijgen hiermee een impuls bij de start van het ouderschap die in 
dienst staat van de hechtingsrelatie. In zo’n relatie kunnen baby en ouders zich moeiteloos 
ontwikkelen.

Lindekracht biedt binnen dit project verschillende opleidingen en trajecten aan:
• deBabycoach-opleiding (leidt op tot zelfstandig deBabycoach, HBO+)
• deBabyspecialist® voor kinderopvang
• Licentietraject Babyspecialistisch kinderdagverblijf
• Kop-opleiding deBabyspecialistisch coach
• Babygericht opleiden (voor docenten op MBO/ROC)
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