
 
 

Lindekracht | Cwartier, Kamer 031 | Beekstraat 54 | 6001 GJ Weert | mail: info@lindekracht.nl | www.lindekracht.nl  

Mobiel: +31 (0)6 3654 1513 | KvK 12057723 | BTW: NL 1544.92.346.B01 | IBAN: NL55RABO0310949734   1 / 2 
 

 

Uitnodiging Nascholing deBabycoach® 

08 oktober 2018 
 
Op 8 oktober 2018 organiseren we weer een nascholing. Het thema voor deze dag is “Dragen voor 
Zorgprofessionals (Uitgebreid)”. 
 
Programma: 
9:30  Inloop met koffie en thee 
10:00  Welkom door Meta Kierkels 
10:10  Floortje Vening van Die Trageschule 
12:30  Lunch 
13:30  Vervolg Floortje Vening van Die Trageschule 
17:00  Afsluiting 
 
Kosten:  € 95,00 (BTW vrij) voor licentiehouders deBabycoach® 

€ 135,00 (BTW vrij) voor andere geïnteresseerden 
Wanneer: 8 oktober 2018 
Tijdstip: 9:30 - 17:00 uur 
Locatie:  Cwartier, Beekstraat 54 in Weert 
Inclusief: Koffie, thee en lunch 
 
Aanmelden: 
Uiterlijk 1 september 2018, middels het aanmeldformulier op de website. 
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http://www.lindekracht.nl/
http://www.debabycoach.com/inschrijven_nascholing/
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Toelichting dragen voor Zorgprofessionals (Uitgebreid) 

Deze nascholing wordt verzorgd door Floortje Vening van Die Trageschule (https://trageschule.nl/). 
Floortje Vening is afgestudeerd zowel als Pedagoog en Ortho-Pedagoog met specialisatie “Psychoso-
ciale Problemen en Stoornissen” en “Hechtingsstoornissen”. Daarnaast is zij Post HBO geschoold als 
Trainer en Coach. 
Bij Die Trageschule® is ze gecertificeerd draagconsulent en heeft ze de Trainersopleiding afgerond, 
waardoor ze zelfstandig draagconsulenten mag opleiden. Ook is zij voor Die Trageschule® in Neder-
land de enige gecertificeerde trainer voor de WickelKreuzTrage. 
 
Thema ‘Dragen voor Zorgprofessionals (Uitgebreid) ’: 
In deze nascholing  met betrekking tot het thema ‘Dragen voor Zorgprofessionals (Uitgebreid) ’, 
wordt specifiek ingegaan op Verschillende knoop- en draagtechnieken die geschikt zijn vanaf de ge-
boorte (met basis nuances voor pre- en dysmature kinderen): 
 

• Uitleg gebruik molton 

• Heupdragen (ringsling) 

• Front Wrap Cross Carry geweven lange doek (regulier en premi’s) 

• Stretch draagdoek buikdragen 

• Kennis en gebruik van verschillende ergonomische draagzakken (ssc/mei tai) 

• Kennis in het herkennen van ergonomische en niet-ergonomische dragers 

• Fysiologische en psychologische aspecten van het dragen 

• Bemoedigende communicatie in het werken met ouders 
 

Informatie vooraf en hand-out:  
Je ontvangt een maand voorafgaand aan de scholingsdag een uitgebreid handboek, met als doel 
deze informatie vooraf te bestuderen. Hierin staat alle informatie die tijdens de dag besproken 
wordt. Het is zinvol dat je vragen voorbereidt en deze uiterlijk 1 week voor start van de opleiding 
mailt naar info@trageschule.nl. 

Benodigde materialen:  
Indien in je bezit: neem de demopop mee en de draagdoek van deBabycoach®.  

Prijstoelichting:  
De normale prijs van deze opleiding bij Die Trageschule is op dit moment 175 euro per persoon. Die 
Trageschule is momenteel bezig met de aanvraag voor scholingspunten bij een aantal beroepsvereni-
gingen voor de Basis Opleiding tot Draagconsulent. Indien deze geaccrediteerd worden, gaat dit op 
termijn ook gebeuren voor deze nascholing. Deze opleiding via Lindekracht volgen bied je dus extra 
financieel voordeel. 
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