Aanbod VIB trainingen
Opleiding
VIB en coachen

Inhoud
De opleiding VIB en coachen richt zich op het analyseren van pedagogische situaties in beeld en op het leren
coachen van professionals. De deelnemers leren coaching technieken om professionals in ontwikkeling te zetten,
zowel individueel als in teamverband. Na het behalen van het certificaat is de VIB-er bevoegd om met beeld te
coachen.
VIB in de
De basis is overeenkomstig aan bovenstaande opleiding. Aanvullend wordt er verrijking geboden in theorie en
babygroep
praktijk van de babyontwikkeling. Het is een train-de-trainer opleiding, waarbij de gecertificeerde babyspecialist
professionals die werken met baby’s kan opleiden en certificaten aan de medewerkers van de babygroep mag
uitgeven die IKK-proof zijn.
VIB en
Deze opleiding is er op gericht om kinderen met een zorgvraag beter te kunnen ‘lezen’. De VIB-er leert door de
pluskinderen
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. De VIB-er werkt zowel met professionals als met ouders.
VIB samen met Bij VIB met ouders staat de pedagogische afstemming tussen ouders en professionals centraal. De VIB-er kan
ouders
inspelen op voor ouders belangrijke ontdekkingen en waarnemingen en leert hoe je ouders inzicht verschaft in
geslaagde contact initiatieven. Daarnaast kan de VIB-er in overeenstemming met ouders tot een passend plan
van aanpak voor het kind komen. De opleiding kan zich ook richten op de thuissituatie, de focus ligt daarbij op
de ontwikkeling van het kind of de kinderen, thuis.
VVE VIB verrijkt Deze opleiding koppelt de theorie van VVE aan praktijkbeelden. Deelnemers krijgen de benodigde theorie
aangeboden en gaan met die kennis vervolgens praktijkbeelden opnemen, zodat theorie en vaardigheden elkaar
versterken.
Focus Op Baby’s Opleiding waar theorie gericht op de babyontwikkeling en praktijkbeelden gekoppeld worden. Deelnemers
krijgen de benodigde theorie aangeboden en gaan met die kennis vervolgens praktijkbeelden opnemen, zodat
theorie en vaardigheden elkaar versterken.
VIB op maat/
Afhankelijk van de vraag kan er ook een training op maat worden opgesteld, bijvoorbeeld in het kader van
Beeldcoaching
algemene deskundigheidsbevordering of het versterken van het functioneren van professionals. De reguliere
werkzaamheden en het begeleiden van kinderen in de praktijk blijven het uitgangspunt. De coaching kan gericht
zijn op diverse leervragen, onder andere gericht op het versterken van de persoonlijke competenties. Elke
deelnemer volgt hierbij een persoonlijk traject. Beeldcoaching kan ook worden ingezet in teamverband, gericht
op gezamenlijke leervragen.
Kwaliteitskring
Na afronding van een VIB opleiding wordt een kwaliteitscontract afgesloten om het certificaat te behouden en in
ontwikkeling te blijven. Klik hier voor meer informatie over de kwaliteitskring.
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