Advies en
begeleiding
op maat
voor professionals

Met ‘Opgroeien in Brussel’ verhogen we samen de
kwaliteit van de Nederlandstalige gezinsinitiatieven in
Brussel.
Het is onze missie om samen met onze partners een
vruchtbare leeromgeving te creëren voor jou en je
medewerkers.
Zo bouwen we mee aan de weg naar een sterke opvoeding
die kansen creëert en waarin kinderen zich goed en
betrokken voelen. Omdat kinderen in Brussel alle kansen
op ontwikkeling en geluk verdienen.
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ADVIES EN
BEGELEIDING
OP MAAT
Voor wie?
Advies en begeleiding op maat is er voor
Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel:

•

Kinderopvang van baby's en peuters op subsidietrappen 2 en 3 en aangesloten bij het Lokaal
Loket Kinderopvang Brussel. KDV

•

Initiatieven buitenschoolse kinderopvang.
IBO

•

Organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning die erkend zijn door Kind en Gezin zoals
consultatiebureaus en ontmoetingsplaatsen
Baboes. PGO

Contact:
opgroeieninbrussel@vgc.be
02 563 03 76
 opgroeieninbrussel.be
 www.facebook.com/OpgroeieninBrussel
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Heb je een hulpvraag en vind je niet meteen een antwoord
in onze brochure 'Open aanbod/ Introducties op de werkvloer'?
Vraag dan advies en begeleiding aan onze pedagogisch ondersteuners.
Dit kan het hele jaar door.

?

PEDAGOGISCH ONDERSTEUNERS
•

Heb je een vraag over de omgang met een
bepaalde leeftijdsgroep, bijvoorbeeld met jonge
kleuters in het IBO of de oudste peuters in het
kinderdagverblijf?

•

Wil je een advies over moeilijk gedrag van
kinderen?

•

Wenst jouw team begeleiding om een bepaald
thema verder uit te werken? Bijvoorbeeld omgaan
met meertaligheid, spelmateriaal, …

•

Wil je als leidinggevende of als pedagogisch
coach ook graag een coaching krijgen?

•

Dit zijn maar een aantal voorbeelden.
Al je vragen zijn welkom bij de pedagogisch
ondersteuners van Opgroeien in Brussel. Dit
team maakt deel uit van de entiteit Gezin van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
We verdelen Brussel in acht regio’s: iedere
regio heeft haar eigen pedagogisch ondersteuner. Die is jouw contactpersoon voor
vragen en advies op maat.
Al je vragen worden steeds met zorg behandeld door je pedagogisch ondersteuner.
Hieruit volgt een advies of begeleiding op
maat. Indien nodig verwijst je pedagogisch ondersteuner je verder door naar een
partnerorganisatie.

Heb je ondersteuning nodig bij de ontwikkeling
van je leerbeleid?

5

\ PEDAGOGISCH ONDERSTEUNERS

Regio 1

Pedagogisch
ondersteuners
per regio

Regio 7

Hanne Maes

Regio 3

NEDEROVERHEEMBEEK

Laura Van De Velde

HAREN

LAKEN

JETTE

Regio 4

GANSHOREN
EVERE
SINT-AGATHA- BERKOEKELBERG
CHEM

SCHAARBEEK
SINT-JOOSTTEN-NODE

SINT-JANS-MOLENBEEK

SINT-LAMBRECHTSWOLUWE

BRUSSEL

ETTERBEEK

ANDERLECHT

SINT-GILLIS

SINT-PIETERSWOLUWE

ELSENE
VORST

Regio 5

OUDERGEM

Regio 6

Isabelle Quinten

WATERMAALBOSVOORDE

UKKEL

Regio 2

Olivia De Sutter
Regio 8

Lien Wyndaele
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Pedagogisch ondersteuners per regio

Hanne Maes

Olivia De Sutter

Pedagogisch
ondersteuner
Regio 1 en 7
hanne.maes@vgc.be
0491 865 195
VIB Videocoaching

Pedagogisch
ondersteuner
Regio 2
olivia.desutter@vgc.be
0490 522 064
VIB Videocoaching

Laura Van De Velde

Isabelle Quinten

Lien Wyndaele

Pedagogisch
ondersteuner
Regio 3 en 4
laura.vandevelde@vgc.be
0491 865 194
VIB Videocoaching

Pedagogisch
ondersteuner
Regio 5 en 6
isabelle.quinten@vgc.be
0490 493 685
VIB Videocoaching

Pedagogisch
ondersteuner
Regio 8
lien.wyndaele@vgc.be
0490 523 325
VIB Videocoaching

Fotografie © Lies Engelen
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Vier pedagogisch ondersteuners verdiepen zich in een thema en delen hun kennis met de collega’s

Krista Donckers

Britt Destaerke

Pedagogie en Taal
(ontwikkeling kinderen,
interactievaardigheden, taalontwikkeling,
meertaligheid…)

Diversiteit en ouders
(samenwerken met
ouders, PIO)
VIB Videocoaching

VIB Videocoaching

Marie Lindemans

Caroline Vos

Kwaliteit (pedagogisch
raamwerk,
zelfevaluatie-instrument,
kwaliteitshandboek,…)

Netwerken (samenwerken
met de buurt), Educare
(warme transities) en
Meertaligheid

VIB Videocoaching

VIB Videocoaching

Video-Interactiebegeleiding (VIB) is een bijzondere vorm van video-coaching die tot doel heeft meer
inzicht te verwerven in de basiscommunicatie met kinderen en het pedagogisch klimaat aan te passen aan
de ontwikkelingsbehoeften van elk kind. Alle ondersteuners bezitten een VIB-certificaat.
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PARTNERORGANISATIES
Thema

Organisatie

C
 entraal registratiesysteem

Samenwerken aan Kinderopvang
Brussel / Lokaal Loket
Kinderopvang

opvangvragen en sociale functie

Contact
 www.kinderopvanginbrussel.be
 helpdesk@kinderopvanginbrussel.be
 0493 56 56 99
 www.elmer.be

 Inclusieve kinderopvang

Elmer, Centrum voor Inclusie
Indivo

 betty.commeyne@elmer.be

 0490 11 52 32
 www.kindinnood.be
K
 indermishandeling

Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling

 info@vkbrussel.be

 02 669 40 50
 www.huisnederlandsbrussel.be

N
 ederlands leren

voor kinderbegeleiders

Huis van het Nederlands Brussel

N
 ederlands voor ouders

 info@huisnederlandsbrussel.be

 02 501 66 60
 hopon@svhg.be

O
 pvoedingsondersteuning

Solidariteit voor het Gezin /
Hopon

 02 421 79 91

 S amenwerken met de buurt

Huis van het Kind – Ket in Brussel

 info@huisvanhetkindbrussel.be
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Centraal registratiesysteem en sociale functie

SAMENWERKEN AAN KINDEROPVANG BRUSSEL
LOKAAL LOKET KINDEROPVANG

De vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel organiseert het Lokaal Loket Kinderopvang in het Brussels
hoofdstedelijk gewest. Via hun website, www.kinderopvanginbrussel.be, kunnen ouders een aanvraag voor
kinderopvang registreren. Via een helpdesk (telefoon en
e-mail) ondersteunen de medewerkers van het Lokaal
Loket ouders in hun zoektocht naar kinderopvang. Ook
professionals die ouders helpen of begeleiden kunnen bij
de helpdesk terecht.

•

JJ Lokaal Loket Kinderopvang,
Vooruitgangstraat 323 bus 9, 1030 Brussel

 e introductiecursus Lokaal Loket en centraal
D
registratiesysteem geeft nieuwe leidinggevenden inzicht in de werking van het Lokaal Loket
en de ondersteuning die zij jou kunnen bieden.
Daarnaast krijg je ook inzicht in het centraal
registratiesysteem voor opvangvragen en worden
een aantal werkinstrumenten toegelicht. Er is ook
ruimte om uitgebreid te oefenen.

De introductiecursus Lokaal Loket en centraal
registratiesysteem is verplicht voor alle nieuwe
leidinggevenden van kinderdagverblijven die aangesloten zijn bij het Lokaal Loket (zie brochure
'Open aanbod/ Introducties op de werkvloer').
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•

Inclusieve kinderopvang

Je kan bijkomende technische ondersteuning
vragen bij het gebruik van het registratiesysteem, bijvoorbeeld voor je maandelijkse toewijzingen, voor het beheren van je planning of
voor het opzoeken van vrije plaatsen.

•

Wil je meer weten over de extra modules
van het registratiesysteem? De medewerkers
geven je graag een persoonlijke toelichting.
Aanwezigheden registreren, facturatie en fiscale attesten opmaken, rapportage naar Kind
& Gezin en de mobiele app. Wil je deze extra
modules ook effectief gaan gebruiken, dan
biedt het Lokaal Loket een uitgebreide opleiding
op maat.

•

Je kan ook bij het Lokaal Loket terecht voor
inhoudelijke ondersteuning rond toegankelijkheid, een evenwichtig opnamebeleid en het verkrijgen van een goede sociale mix in je voorziening. Ook voor ondersteuning bij het toekennen
van een sociaal tarief kan je hen contacteren.

"

CENTRUM VOOR INCLUSIE ELMER

Centrum voor Inclusie Elmer heeft als opdracht de
opgebouwde knowhow rond het opvangen van kinderen met specifieke zorgen te delen met andere
kinderopvangvoorzieningen in het Brussels gewest.
Naast een collectief aanbod is er ook een aanbod
op maat. Indien je ondersteuning nodig hebt bij de
opvang van een kind met specifieke zorgen kan je
steeds contact opnemen met de inclusiecoach van
Elmer. Zij bekijkt de situatie samen jou, geeft advies
en zoekt partners om jouw voorziening te ondersteunen. Indien gewenst kunnen ook de ouders
ondersteund worden.

"

INCLUSIE (ZIE BROCHURE 'OPEN A ANBOD/
INTRODUCTIES OP DE WERKVLOER').

S AMENWERKEN A AN KINDEROPVANG
VERZORGT OOK INTRODUCTIETRA JECTEN OP
DE WERKVLOER, INTERVISIES EN CURSUSSEN
(ZIE BROCHURE OPEN A ANBOD/
INTRODUCTIES OP WERKVLOER).

PA RT N E RO RG A N IS AT I E S /
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Kindermishandeling
VERTROUWENSCENTRUM
KINDERMISHANDELING
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is er
om (vermoedens van) kindermishandeling te melden,
bespreekbaar te maken en ouders hun verantwoordelijkheid te helpen opnemen. In de aanpak van het VK staan
het welzijn en de veiligheid van kinderen steeds centraal.
Neem contact op met het VK als je vragen hebt omtrent
een kind, ook al weet je nog helemaal niet zeker dat
er van mishandeling sprake is. Ze luisteren naar je en
geven advies of organiseren hulp. Deze hulpverlening is
discreet en valt onder het medisch beroepsgeheim.

"

V K VERZORGT EEN INTRODUCTIETRA JECT OP DE
WERKVLOER EN GEEFT OOK CURSUSSEN OVER
KINDERMISHANDELING (ZIE BROCHURE OPEN
A ANBOD/INTRODUCTIES OP DE WERKVLOER).

PA RT N E RO RG A N IS AT I E S /
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Huis van het Nederlands Brussel
NEDERLANDS VOOR OUDERS

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN VOOR
KINDERBEGELEIDERS VAN IBO

Wil je starten met acties voor ouders die Nederlands
willen leren of gebruiken?
Samen met het Huis van het Nederlands plan je
acties die passen in jullie visie.
•
•
•
•

• W
 il je kinderbegeleiders helpen om meer
Nederlands te durven spreken?
• Stuur je medewerkers naar de conversatietafel
Nederlands
• Stimuleer medewerkers om taalvriend van elkaar
te worden en schrijf Nederlandstalige collega’s in
voor de korte workshop “Hoe word ik taalvriend
van mijn collega?”
• Wil je kinderbegeleiders informeren over andere
mogelijkheden om in Brussel Nederlands te leren of
te oefenen?
• Schrijf hen in voor een infomoment “Nederlands
leren en oefenen in je vrije tijd en op de
werkvloer”

Infomomenten Nederlands leren en oefenen
Je instrumenten of gesprekken omzetten in
duidelijk Nederlands
Met de Taalbox ouders stimuleren om
Nederlands te spreken
Uitleg over de taaltest voor ouders die
hun kinderen willen inschrijven in een
Nederlandstalige kinderopvanglocatie of school

Welke opties geschikt zijn, hangt af van je organisatie, van je tijd en van je prioriteiten.
Aanbod enkel voor KDV en PGO
Contact:
Lena De Koninck
lena.dekoninck@huisnederlandsbrussel.be
02 501 66 60
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Huis van het Nederlands Brussel

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN VOOR
KINDERBEGELEIDERS VAN KDV

•

KORTE ANALYSE?
Wil je dat jouw medewerkers hun niveau Nederlands
verbeteren of op peil houden? Wil je een beter zicht
krijgen op hun huidige niveau Nederlands en op
de mogelijkheden om Nederlands te leren en te
oefenen?
We komen langs en maken een analyse van de actuele situatie. Via gesprekken, observaties en niveautesten. Daarna stellen we een plan voor op maat van
jullie kinderdagverblijf.
Mail ons om een verkennend gesprek te plannen.

Stimuleer medewerkers om taalvriend van
elkaar te worden en schrijf hen samen in voor
de korte workshop “Hoe word ik taalvriend
van mijn collega?

Wil je de communicatie in het Nederlands met de
medewerkers die nog niet zo goed Nederlands spreken vlotter laten verlopen?
•

Schrijf de Nederlandstalige medewerkers in
voor een workshops Duidelijk Nederlands

Contact:
Stefanie Delplanche
Stefanie.delplanche@huisnederlandsbrussel.be
02 501 66 60

WAT NA DE TAALANALYSE?
Meer info:
www.huisnederlandsbrussel.be/
nederlandsvoorouders

Wil je dat de kinderbegeleiders beter Nederlands
begrijpen en spreken?
•
•
•
•

Infomomenten Nederlands leren en oefenen
Maak een afspraak om je medewerker in te
schrijven in een cursus Nederlands
Bespreek met ons of taalcoaching Nederlands
op de werkvloer voor jullie mogelijk is
Schrijf je medewerkers in voor de conversatietafel Nederlands voor de kinderdagverblijven
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Opvoedingsondersteuning

Samenwerken met de buurt
HUIS VAN HET KIND – KET IN BRUSSEL

HOPON
HOPON, dienst voor opvoedingsondersteuning, is een
baken voor iedereen die bij het opgroeien van jonge
kinderen (0 tot 12 jaar) betrokken is.
Als je bepaalde vragen en bezorgdheden over opvoeding hebt, kan je er terecht voor een consultatief
gesprek, gerichte observatie en advies, vorming op
maat met intervisie en trajectbegeleiding.

Huis van het Kind Brussel zet zich in voor een geïntegreerde en afgestemde dienstverlening. Via samenwerking wil Huis van het Kind Brussel bijdragen aan een
leefomgeving waarin het goed is om op te voeden en
op te groeien. Huis van het Kind Brussel is er voor alle
kinderen en jongeren, (aanstaande) moeders en vaders
en andere opvoedingsverantwoordelijken die aansluiting
zoeken bij het Nederlandstalige aanbod.

HOPON kan je ook helpen met de organisatie van
boeiende oudercafés, waar je met je ouders over
grenzen van talen en culturen heen over opvoeding
kan spreken. Thema’s zijn bijvoorbeeld grenzen stellen, meertalig opvoeden, huiswerkbegeleiding, slapen, zindelijkheid, peuterpubertijd, naar school gaan,
voeding.
Bij HOPON zijn ook brochures, boeken en talloze
werkpakketten voorhanden.

Huis van het Kind – Ket in Brussel vzw werkt hiervoor
samen met partners die een aanbod hebben naar de
doelgroep om via samenwerking maximale ondersteuning te bieden voor Brusselse gezinnen. Voorbeelden
van partners zijn onder meer Solidariteit voor het Gezin,
de Inloopteams, het CAW, ECK Volle maan, regioteams
van Kind & Gezin,...
Daarnaast heeft Huis van het Kind – Ket in Brussel vzw
ook een eigen aanbod en organiseren ze ook de spel- en
ontmoetingsplaatsen Baboes, Babyboost en KOALA.

"

H UIS VAN HET KIND BRUSSEL NODIGT JE UIT
OM OP BEZOEK TE KOMEN BIJ BABOES (ZIE
BROCHURE 'OPEN AANBOD / INTRODUCTIES
OP DE WERKVLOER')
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Ontdek ons op

opgroeieninbrussel.be

depotnummer D/2019/7025/08
VU: Eric Verrept, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135 1000 Brussel
MADE IN J OSWORLD.ORG
Fotografie: Lies Engelen
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