
Opleiding, training en coaching aan professionals

Jonge Kind Academie



De Jonge Kind Academie en ‘t Kabouterhuis
Kennis en ervaring delen 

Al meer dan 75 jaar is Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) 
’t Kabouterhuis gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van 
gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen van 0 - 7 jaar.

Uniek is dat ‘t Kabouterhuis zowel jeugdhulp als Jeugd-GGZ biedt. 
Wij hebben experts op verschillende gebieden, waaronder Infant Mental 
Health, hechting, trauma, autisme, gedragsproblemen en complexe 
gezinssituaties. Daarmee hebben wij alle relevante expertise onder één dak. 
En is ’t Kabouterhuis hét expertisecentrum voor het jonge kind. 

Via de Jonge Kind Academie van ‘t Kabouterhuis maken wij kennis beschikbaar 
en toegankelijk voor alle professionals rondom het jonge kind. De Jonge Kind 
Academie is opgericht om jou te ondersteunen bij je taak om problemen 
vroegtijdig te signaleren en adequaat te handelen. Voor zowel generalisten 
als specialisten. 
MOC ’t Kabouterhuis is een door CEDEO erkende opleider. Naast de trainingen 
en opleidingen aan professionals extern, zijn wij al jaren een praktijkopleider 
voor GZ-psychologen en jeugd- en gezinsprofessionals. ’t Kabouterhuis heeft 
bovendien een aantal erkende opleiders Video Interactie-begeleiding/Video 
Home Training in dienst. 

Diverse trainingen voor een brede doelgroep
De Jonge Kind Academie biedt trainingen en opleidingen voor alle 
professionals die in hun dagelijkse praktijk met kinderen te maken hebben. 
Er zijn trainingen voor uiteenlopende beroepsgroepen, op verschillende 
niveaus. 

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



Een greep uit ons aanbod
•   Kinderen die Opvallen: Pedagogisch medewerkers en leerkrachten leren 

opvallend gedrag bij jonge kinderen signaleren en expliciteren. Deelnemers 
verdiepen zich onder andere in omgaan met  gedragsproblemen, lesgeven 
aan getraumatiseerde kinderen of het aanleren van sociale vaardigheden.

•   Traumasensitief werken: hierin vergroten deelnemers hun vaardigheden 
die nodig zijn om effectief te kunnen zorgen voor getraumatiseerde kinderen 
en opvoeders daarin te coachen.

•   Psychopathologie bij ouders: Jeugd- en gezinsprofessionals kunnen de 
gevolgen van deze ziektebeelden duiden en daardoor een professionele 
werkrelatie bewerkstelligen in complexe gezinssituaties. 

•   Infant Mental Health: Op verschillende niveaus (HBO, WO, WO+) leren
professionals in verschillende trainingen/opleidingen te werken volgens
de IMH-visie.

•   Autisme: Op verschillende niveaus vergroten professionals hun kennis en 
vaardigheden met betrekking tot diagnostiek en behandeling van heel jonge 
kinderen met autisme 

•   Op maat-trainingen: Voor iedere doelgroep maken we op-maat-trainingen.
Neem contact op over de mogelijkheden!

Uitgebreide informatie over ons aanbod vind je op de website: 
www.jongekindacademie.nl

Onze trainers maken het verschil 
Onze trainers kennen als geen ander jouw vakgebied en werkomgeving. 
Zij zijn in staat om op inspirerende wijze hun deskundigheid over te dragen. 
Alle trainingen en opleidingen die wij aanbieden zijn stuk voor stuk gestoeld 
op stevige praktijkervaring.

Zo bieden wij trainingen voor professionals in de kinderopvang en het 
primair onderwijs. Deze zijn gericht op het vroegtijdig (h)erkennen en omgaan 
met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen tot 7 jaar. 
De trainingen zijn veelal praktisch van aard. Aan de hand van door deelnemers 
ingebrachte praktijkvoorbeelden wordt bekeken welke aanpak het beste past. 
Maar er zijn ook specialistische trainingen voor jeugd- en gezinsprofessionals. 
Of voor gedragswetenschappers die direct of indirect met jonge kinderen 
werken. Tijdens deze trainingen koppelen wij de literatuur aan de dagelijkse 
praktijk en verdiepen deelnemers zich in een specifiek thema.
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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. Wij maken bovendien 
gebruik van de onderzoeksafdeling 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 alledaagse praktijk. 

Op maat en in-company 
Naast het standaard aanbod ontwikkelt de Jonge Kind Academie
opleidings- en trainingsprogramma’s die aansluiten bij de wensen van 
de organisatie waarin je werkzaam bent. Wij brengen voorafgaand aan 
de training de leerdoelstelling in kaart, zodat de training volledig aansluit 
bij de leerbehoefte en het ingangsniveau. 

Alle trainingen kunnen in-company gegeven worden. De meeste trainingen 
zijn geaccrediteerd door relevante beroepsverenigingen. Zo nodig wordt 
accreditatie bij andere verenigingen aangevraagd.

Netwerken 
De Jonge Kind Academie fungeert als platform voor kennisuitwisseling tussen 
professionals en brengt vakgenoten bij elkaar. 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 en meer informatie 
Op onze website vind je meer informatie over ons aanbod en de actuele 
trainingsdata: www.jongekindacademie.nl  

Ben je geïnteresseerd in onze trainingen? Heb je vragen of wil je je direct 
aanmelden? Neem gerust contact met ons op! 
Mail naar jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel 020 5171 316


