
Coachen, trainen en opleiden 
van professionals

Jonge Kind Academie



De jeugdzorg in Nederland heeft de afgelopen jaren een metamorfose 
ondergaan. Een belangrijk voordeel van deze transitie is dat de eerste lijnszorg 
steeds meer kinderen en gezinnen gaat helpen. Problemen vroegtijdig 
signaleren en ingrijpen leidt immers tot minder escalaties en minder complexe 
hulpvragen. En dit is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. Bovendien 
is hierdoor verwijzing naar duurdere tweedelijns jeugdzorg niet (altijd) meer 
nodig. En is dat wel nodig, dan duurt deze zorg over het algemeen korter. 

Jij als professional hebt dus een belangrijkere rol dan ooit in het (h)erkennen 

van problemen bij kinderen. Om jou hierin maximaal te ondersteunen, biedt de 

Jonge Kind Academie een groot aantal geaccrediteerde en hoogwaardige 

cursussen en opleidingen. 

Voor wie?

• Medewerk(st)ers op kinderdagverblijven en voorscholen
• Gastouders ingeschreven bij gastouderbureaus
• Leerkrachten en intern begeleiders uit de onderbouw van het basisonderwijs
• Het voorveld, de wijkteams: Ouder & Kind teams, Jeugdteams en 

Sociale Teams
• Vakgenoten en professionals binnen andere Jeugdzorginstellingen 

Meer zorg voor 
het jonge kind



Nieuwe taken

Professionals worden geconfronteerd met veranderende taken en  

verantwoordelijkheden: 

• In de kinderopvang is alleen ‘opvang’ niet voldoende; de ontwikkeling  
van het kind wordt structureel (of nauwlettend) gevolgd

• In het primair onderwijs werk je als leerkracht of intern begeleider  
ook met leerlingen die extra zorg nodig hebben (passend onderwijs)

• In het voorveld (de wijkteams, de huisarts en GGD) wordt verwacht dat  
je een diversiteit aan kwaliteiten in huis hebt om domeinoverstijgend  
te kunnen werken.

Om deze professionalisering verder vorm te geven, heeft de overheid besloten  

dat alle jeugdzorgmedewerkers  een vastgesteld aantal studiepunten per vijf  

jaar moeten  behalen. Zodat de kwaliteit van de zorg blijft verbeteren.

De Jonge Kind Academie biedt trainingen die aan deze eisen voldoen.



De Jonge Kind Academie 
en ‘t Kabouterhuis: 
kennis en ervaring delen 

De Jonge Kind Academie is onderdeel van MOC ’t Kabouterhuis. Al meer dan 70 jaar 

is ’t Kabouterhuis gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van jonge kinderen

met onder andere gedrags- of hechtingsproblemen. ’t Kabouterhuis is al jaren een 

opleidingsplaats voor de GZ-psycholoog, en ‘t Kabouterhuis is CEDEO erkend.

’t Kabouterhuis heeft bovendien een aantal erkende opleiders VIB/VHT in dienst, 

die al jaren de eigen medewerkers opleiden, coachen en trainen. Van al deze kennis 

en ervaring pluk jij bij de Jonge Kind Academie de vruchten.

MOC ‘t Kabouterhuis is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van 
autisme, hechtingsproblemen, traumaverwerking, taal- en spraakstoornissen 
en gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen tot 7 jaar. 
Uniek is dat wij niet alleen jeugdhulp bieden, maar ook kinderen met 
GGZ-problematiek helpen. ’t Kabouterhuis heeft de Jonge Kind Academie 
opgericht om jou op te leiden en te ondersteunen bij je (nieuwe) taak om 
problemen vroegtijdig te signaleren en te behandelen.



Ons aanbod 

De Jonge Kind Academie heeft trainingen en opleidingen voor iedere professional 

die werkt met jonge kinderen. Of je nu leidster op een kinderdagverblijf, leerkracht, 

intern begeleider of jeugdarts bent.

Alle trainingen kunnen in company gegeven worden, toegespitst op jouw specifi eke 
organisatie of situatie. Op basis van jouw wensen wordt dat een cursus van een 

middag tot een traject van enkele maanden. Aan de meeste cursussen zijn 

accreditatiepunten toegekend, zonodig worden deze – op verzoek – aangevraagd. 

Het aanbod richt zich hoofdzakelijk op het vroegtijdig (h)erkennen en omgaan 

met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen tot 7 jaar. De meeste 

trainingen zijn praktisch van aard; aan de hand van jouw eigen praktijkvoorbeelden 

worden situaties besproken en wordt bekeken voor welke aanpak het beste gekozen 

kan worden. Jij krijgt handvatten mee om afwijkend gedrag te constateren en 

ermee om te gaan binnen je werk. Ook de gespreksvoering met ouders, over de 

ontwikkeling hun kind, is een belangrijk onderdeel van de meeste trainingen.

 ........................................
Daarnaast kun je ook fl yers 
aanvragen van specifi eke 
trainingen

 ........................................
Uitgebreide informatie over ons 
aanbod vind je op de website 
www.kabouterhuis.nl/academie



De Jonge Kind Academie: 
opleider bij uitstek

De Jonge Kind Academie biedt dus een groot assortiment aan geaccrediteerde 
en hoogwaardige trainingen en opleidingen, die op verzoek op maat worden 
gemaakt voor jou. Want, in kwaliteit doen wij geen concessies.

Onze trainers maken het verschil

Onze trainers kennen als geen ander jouw vakgebied en werkomgeving en zijn in 

staat op een inspirerende wijze onze deskundigheid over te dragen. Alle trainingen en 

op leidingen die wij aanbieden, zijn stuk voor stuk gestoeld op stevige praktijkervaring. 

Praktisch, actueel en gestoeld op onderzoek

De Jonge Kind Academie richt zich op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die 

je direct in de praktijk kunt toepassen. Met trainingen op verschillende instapniveaus, 

gericht op de in de praktijk benodigde competenties. Wij maken bovendien dankbaar 

gebruik van de onderzoeksorganisatie van ‘t Kabouterhuis. Kennis en inzichten die 

wij daar opdoen, gebruiken wij in onze trainingen. Hiermee waarborgen wij een 

koppeling tussen theoretische kennis en de praktijk van alledag.



Focus op het jonge kind 

‘t Kabouterhuis is expert en autoriteit op het gebied van behandeling van jonge  

kinderen. Via de Jonge Kind Academie maken wij deze kennis beschikbaar en  

toegankelijk voor andere professionals. Ons trainings- en opleidingsaanbod is  

volledig aangesloten op de kern van ons werk, namelijk de behandeling van het  

jonge kind. Hier zijn wij goed in, en dat delen wij graag.

Volledig op maat

De Jonge Kind Academie ontwikkelt opleiding- en trainingsprogramma’s die aan-

sluiten bij de wensen van de organisatie waarin je werkzaam bent, maar kunnen ook 

gericht zijn op een gewenste individuele ontwikkelingsstap. We brengen bij de start 

van de training jouw leerdoelstelling in kaart, zodat de training volledig aansluit bij 

jouw leerbehoefte en het gewenste ingangsniveau. De vorm daarbij is flexibel.

Multidisciplinaire leerstof en lesmateriaal 

In de trainingen werken wij volgens de visie van ’t Kabouterhuis: wij kijken samen, 

multidisciplinair, naar de problemen rondom het jonge kind. Problemen op het  

ene gebied kunnen de ontwikkeling op een ander gebied immers beïnvloeden.  

De leerstof is dus ook multidisciplinair ontwikkeld, met een brede blik op de hele  

sociale context rondom het jonge kind. 

Netwerken 

De Jonge Kind Academie fungeert als platform voor kennisuitwisseling tussen  

professionals. ‘t Kabouterhuis is kartrekker van het Expertise Netwerk Jonge Kind  

en brengt vakgenoten bij elkaar. Binnen de Jonge Kind Academie zetten wij dit  

principe voort: je ontmoet deelnemers uit andere organisaties en bouwt aan je  

netwerk. Wij streven naar een sterke jeugdzorgketen, waarin alle betrokken  

partijen rondom het jonge kind met elkaar samenwerken.



Aanmelden of meer informatie

Ben je geïnteresseerd in een van onze trainingen, wil je meer informatie of 
direct aanmelden? Neem gerust contact met ons op!

Op onze website www.kabouterhuis.nl/academie vind je meer informatie 
over de kosten, de startdata en de locaties.  Je kunt ook mailen aan 
academie@kabouterhuis.nl of bellen naar 020 644 53 51.

www.kabouterhuis.nl




