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De opleiding Dunstan Babytaal 

- Basisopleiding voor Babyprofessionals - 
- Aanvullende module voor Dunstan Babytaal Trainer - 

Wat is Dunstan Babytaal? 

Priscilla Dunstan, een Australische moeder met een absoluut gehoor, heeft ontdekt dat alle 
pasgeboren baby’s vijf reflexgeluiden maken. Een geluidje voor honger, moe, een vastzittend 
boertje, darmkrampjes of ongemak aan de huid (een vieze luier, te warm, te koud). Met een 
goede uitleg van de verschillen tussen deze geluiden en voorbeelden van baby’s die de 
geluiden maken kan iedereen deze geluiden leren herkennen. En direct weten wat de baby 
nodig heeft. 

 
Een zinvolle opleiding voor babyprofessionals en docenten van baby/ouder cursussen 
Dunstan Babytaal is een echte eyeopener voor veel professionals die werken met baby’s. 

 
“Na 22 jaar werkervaring is dit een hele waardevolle investering. Ik luister nu op een andere  
manier naar baby’s. Het staat zo dichtbij en geeft ouders handvaten waar ze veel aan 
hebben. Waarom wist ik hier niet eerder van?” Afke Visser, kraamverzorgende. 

 
Dunstan Babytaal voegt een dimensie toe aan de bestaande kennis over babycommunicatie 
en sluit aan bij de intuïtie die professionals die veel met baby’s werken hebben. Maar 
daarnaast is het een heldere methode die goed uit te leggen is en daarmee tijdens de 
zwangerschap of in de eerste babytijd goed kan worden overgedragen. Voor ouders die de 
zorg hebben voor een pasgeboren baby is het prachtig hulpmiddel om zelfvertrouwen te 
krijgen in hun capaciteiten om de behoeften van hun baby te begrijpen en daarnaar te 
kunnen handelen. 

 
Basisopleiding Dunstan Babytaal en aanvullende module voor DB Trainer 

De Basisopleiding Dunstan Babytaal is voor babyprofessionals die Dunstan Babytaal willen 
gebruiken in hun werk als bijvoorbeeld kraamverzorgende, lactatiekundige, verloskundige, 
kinderverpleegkundige, prelogopedist, medisch pedagogisch zorgverlener, 
kinderfysiotherapeut, pedagogisch medewerker van een kinderdagverblijf of 
consultatiebureauarts. De opleiding vergroot de eigen vaardigheden van       de professional in 
het herkennen van de Babytaalgeluiden en traint de babyprofessional om de informatie over 
Dunstan Babytaal over te dragen aan ouders in één-op-één situaties. 

 
Naast de Basisopleiding kan ook de aanvullende module voor Dunstan Babytaal Trainer 
worden gevolgd. Daarmee verkrijgt de deelnemer de internationale licentie om Dunstan 
Babytaal als zelfstandige cursus aan te bieden aan ouders. Dit kan in één-op-één situaties, 
maar ook in groepsverband. Deze opleiding is bedoeld voor docenten van baby- en 
(aanstaande) oudercursussen en andere professionals die hun werkzaamheden willen 
uitbreiden met het geven van een cursus Dunstan Babytaal voor Ouders. Trainers ontvangen 
aanvullend cursusmateriaal en materiaal voor publiciteit. Ook krijgen ze een plekje op de 
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website. Voor één locatie is dat het eerste jaar gratis, daarna wordt een jaarlijkse bijdrage 
gevraagd voor gezamenlijke publiciteit. 

 
Het opleiden van professionals is voorbehouden aan Dunstan Babytaal Nederland. 

 

Inhoud en kosten van de Basisopleiding Dunstan Babytaal 
De Basisopleiding bestaat uit twee online 
bijeenkomsten van twee en half uur, met twee 
maanden tussen de twee bijeenkomsten. In 
de eerste cursusbijeenkomst en met het 
online cursusmateriaal worden de vijf 
Dunstan Babytaal geluiden aangeleerd, wordt 
informatie verstrekt over de ontdekking van 
Dunstan Babytaal door Priscilla Dunstan en 
over het uitgebreide onderzoek. Ook ontvangt 
de deelnemer een Dunstan Babytaal 
Presentatiemap. 

 
In de twee maanden na de start van de opleiding wordt de deelnemer gevraagd het online 
cursusboek te bestuderen, de vragen bij de verschillende hoofdstukken te maken en een 
verslag te maken over het toepassen van Dunstan Babytaal in minimaal twee 
praktijksituaties die aansluiten op de eigen werkzaamheden. Ook krijgen de deelnemers vier 
weken na de start de toegang tot het online Luisterexamen. Hiermee wordt de 
luistervaardigheid van de deelnemer getoetst. Herkansing is mogelijk. 

 
Tijdens de tweede bijeenkomst worden de ervaringen van alle deelnemers aan de opleiding 
besproken en wordt aan de hand van praktijksituaties het toepassen van Dunstan Babytaal 
in de praktijk verder geoefend. In totaal vraagt de opleiding ongeveer 20 uur studie, inclusief 
de vijf ‘contacturen’. 

 
De beroepsverenigingen voor kraamverzorgenden heeft de Basisopleiding Dunstan Babytaal 
geaccrediteerd met 10 studiepunten. Dunstan Babytaal Nederland is geregistreerd bij het 
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor kan de opleiding BTW vrij worden 
aangeboden. De kosten van de Basisopleiding Dunstan Babytaal zijn 250 Euro voor 
individuele deelnemers inclusief cursusmateriaal. De opleiding is online en wordt iedere twee 
maanden georganiseerd. Het totale deelnamebedrag dient bij inschrijving te worden voldaan. 

 
Het is ook mogelijk om een Basisopleiding voor professionele organisaties te verzorgen met 
een minimum van 5 en een maximum van 20 deelnemers per cursusgroep. Neem contact op 
met Dunstan Babytaal Nederland voor een offerte op maat. 

 

Certificaat Dunstan Babytaal voor Professionals 
Indien de openboektoets en de luistertoets met goed gevolg zijn afgerond (herkansing is 
mogelijk) en minimaal twee voldoende beoordeelde verslagen van praktijksituaties zijn 
ingeleverd ontvangt de deelnemer een Certificaat Dunstan Babytaal voor Professionals en 
daarmee toestemming om de Babytaal in de werksituatie te gebruiken. 

 
Het is ook mogelijk om als praktijk of zorginstelling Dunstan Babytaal gecertificeerd te 
worden. Dan dient minimaal 80% van het relevante eigen personeel van de betreffende 
organisatie gecertificeerd te zijn. Met een integratie van de methode in de werkwijze van de 
organisatie en regelmatige bijscholing van nieuwe krachten. Organisaties kunnen, indien zij 
dat wensen, genoemd worden op de website van Dunstan Babytaal. (Aanstaande) ouders 
weten dan dat ze bij de betreffende organisatie een medewerker krijgen met kennis van 
Dunstan Babytaal. 
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Duur en inhoud van de aanvullende module voor Dunstan Babytaal Trainer 
Na het volgen van de Basisopleiding is het mogelijk een aanvullende module te doen om 
Dunstan Babytaal Trainer te worden. Deze module bestaat uit een extra bijeenkomst van vier 
uur. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op het geven van een cursus Dunstan Babytaal 
voor ouders in groepsverband, de praktische aspecten van het geven van cursussen zoals 
prijzen en cursusvarianten, het werven van cursisten, en dergelijke. Deelnemers ontvangen 
voorafgaand aan de module een opdracht om te presenteren tijdens de bijeenkomst. De 
studiebelasting van deze module is ongeveer 4 uur. 

 

De kosten van de aanvullende module voor Dunstan Babytaal Trainer zijn inclusief 
cursusmateriaal 250 Euro. Het totale bedrag dient bij inschrijving van de opleiding te worden 
voldaan. 

 
Certificaat Dunstan Babytaal Trainer 

Na deelname aan de cursus en bij voldoende beoordeling van de cursusopdracht ontvangt 
de deelnemer het Certificaat Dunstan Babytaal Trainer en daarmee het recht om cursussen 
Dunstan Babytaal aan te bieden aan ouders. Dat kan als zelfstandige cursus of als deel van 
bijvoorbeeld een zwangerschapscursus, een cursus borstvoeding of babymassage of als 
workshop bij een voorlichtingsbijeenkomst of beurs voor aanstaande ouders. Deze opleiding 
geeft geen recht om Dunstan Babytaal over te dragen aan andere professionals. Dat is 
voorbehouden aan Dunstan Babytaal Nederland. 

 

Zodra de gecertificeerde Trainer dat zelf aangeeft wordt hij of zij vermeld op de Dunstan 
Babytaal website met de betreffende cursuslocatie (maximaal vier) zodat de Trainer vindbaar 
is voor ouders die een cursus willen doen. Het eerste jaar is vermelding van de eerste 
cursuslocatie gratis. Daarna betaalt de Trainer een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de 
gezamenlijke publiciteit. Jaarlijks organiseert Dunstan Babytaal Nederland een bijeenkomst 
voor trainers om onderling informatie en zinvolle tips en suggesties uit te wisselen. Ook is er 
een besloten Dunstan Babytaal Facebook groep om informatie uit te wisselen met collega 
Trainers. 

 
Het is echt zeer de moeite waard! 

We zouden het liefst alle (aanstaande) ouders van deze methode op de hoogte brengen, dus 
heel leuk dat je belangstelling hebt voor de opleiding, want hulp is van harte welkom! 

 
Graag tot ziens bij de opleiding! 

 
 

Het Dunstan Babytaal Opleidingsteam 
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