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Opleiding Inhoud FCB erkend / 
SKJ 

Pedagogisch 
Educatieve 
Beeldboaching 
(PEB) 

PEB leert de professional met behulp van beeldmateriaal ontwikkelingsinitiatieven herkennen en hier betekenis aan geven. Naast het goed leren 
analyseren van beelden leren de deelnemers coaching technieken om professionals in ontwikkeling te zetten. Zowel individueel als in teamverband. Na 
het behalen van het certificaat is de Pedagogisch Educatieve Beeldcoach bevoegd om met beeld te coachen. 

FCB erkenning 
SKJ accreditatie 

PEB in de 
babygroep 

De basis is overeenkomstig aan de bovenstaande opleiding. Daarnaast gaan we  dieper in op de theorie en de praktijk van de ontwikkeling van baby’s. 
Het is een train de trainer opleiding, waarbij de gecertificeerde babyspecialist professionals die met baby’s werken kunnen opleiden en certificaten aan 
de medewerkers van de babygroep mogen verstrekken. 
 

FCB erkenning 

PEB en 
pluskinderen 

PEB en pluskinderen is er op gericht om kinderen met een zorgvraag beter te kunnen ‘lezen’. De PE Beeldcoach leert door de micro analyse een helder 
beeld te schetsen van wat het kind daadwerkelijk laat zien en wat er nodig is om het kind de juiste ondersteuning te bieden. Gedurende de opleiding 
werkt de beeldcoach i.o. zowel met professionals als met ouders. 
 

SKJ accreditatie 

PEB samen met 
ouders   

Bij PEB met ouders is de insteek steeds, zorgen voor pedagogische afstemming tussen ouders en beroepskrachten.  Er ontstaat meer begrip voor 
opvoedingsstijlen en men weet deze beter te gebruiken. De beeldcoach kan inspelen op voor ouders belangrijke ontdekkingen en waarnemingen en leert 
hoe je ouders inzicht verschaft in geslaagde contact initiatieven. Daarnaast kan de PE Beeldcoach in overeenstemming met ouders tot een passend plan 
van aanpak voor het kind te komen. De opleiding kan zich ook richten op de thuissituatie, de focus ligt daarbij op de ontwikkeling van het kind of de 
kinderen, thuis.  
 

SKJ accreditatie 

VE-PEB verrijkt Opleiding waar theorie omtrent VE en praktijkbeelden gekoppeld worden. Deelnemers krijgen eerst theorie en gaan met die kennis praktijkbeelden 
maken zodat theorie en vaardigheden elkaar versterken 
  

FCB erkenning 

Focus Op Baby’s Opleiding waar theorie omtent de ontwikkeling van een baby en praktijkbeelden gekoppeld worden. Deelnemers krijgen eerst theorie en gaan met die 
kennis praktijkbeelden maken zodat theorie en vaardigheden elkaar versterken.  
 

FCB erkenning 

Meertaligheid op 
de groep met PEB 

Deze bijscholing voor beeldcoaches is er volledig op gericht hoe je met beelden het meertalige kind (of kinderen) beter kan gaan begrijpen en dus ook 
beter kan gaan ondersteunen. Zowel individueel als in teamverband leert de PE Beeldcoach de juiste beeldkeuzes te maken.  
Door hier vervolgens de juiste ontwikkeldoelen aan te koppelen wordt het team ( of PM) in ontwikkeling gezet. Aan de hand van beelden uit de eigen 
praktijk krijgen de deelnemers inzicht in wat het betekent om als meertalig kind in de groep te zijn. 
 

 

PEB op maat/ 
Beeldcoaching  

Afhankelijk van de vraag kan dit in het kader van deskundigheidsbevordering of als functioneringstraject van professionals ingezet worden,  waarbij alle 
reguliere werkzaamheden en het begeleiden van kinderen het uitgangspunt zijn. Hierbij komen o.a. het ontwikkelen van interactievaardigheden, de 
voorbereide omgeving, het stimuleren van de taalontwikkeling en ontwikkelingsgericht werken aan bod.  Er wordt gecoachd op het verbeteren van 
persoonlijke competenties. Elke deelnemer volgt hierbij een eigen traject. PEB trajecten kunnen ook in teamverband worden ingezet, bijvoorbeeld als 
teambuildingstraject of wanneer de samenwerking niet goed verloopt. 

 

PEB ontwikkelkring 
 

Na de afgeronde PEB opleidingen wordt er een kwaliteitscontract afgesloten zodat het PEB certificaat geldend blijft. Met dit contact hebben deelnemers 
per jaar recht hebben op 2 PEB ontwikkelkringen, 1 uur supervisie en de PEB ontmoetingsdag. In de PEB ontwikkelkringen wordt de ontwikkeling en de 
kwaliteit van de deelnemers geborgd. Na drie jaar volgt er een hercertificering en wordt het PEB certificaat verlengd voor wederom 3 jaar. 

SKJ accreditatie 
 
 

 

 


