Vormingsaanbod
NAJAAR 2019

Open aanbod/
Introducties op
de werkvloer
SEPTEMBER - DECEMBER 2019

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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Open aanbod

WAT?
Het open aanbod bevat een selectie praktijkgerichte
cursussen, labo’s, lezingen en intervisies.
Het aanbod is kosteloos.

VOOR WIE?
CURSUSLOCATIE

Voor Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel:
• Kinderopvang van baby’s en peuters, 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 van Huis van het Kind
Brussel PGO

De locaties worden meegedeeld via de website vormingopgroeieninbrussel.vgc.be en de herinneringsmail.

CONTACT
opgroeieninbrussel@vgc.be

PRAKTISCH

02 563 03 76
 www.opgroeieninbrussel.be

Dit is het open aanbod van september - december 2019.

 www.facebook.com/OpgroeieninBrussel

Inschrijven kan van 15 mei tot 15 juni 2019 via de website
vorming-opgroeieninbrussel.vgc.be. Enkel beheerders
(leidinggevenden) kunnen inloggen en inschrijven, maar
iedereen kan het aanbod raadplegen.
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Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel
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Intervisies
Tijdens intervisie gaan leidinggevenden, pedagogisch coaches of
kinderbegeleiders met elkaar in gesprek. Intervisie vindt plaats in
een vaste groep. Onder begeleiding van een moderator bespreekt en
analyseert de groep werkgerelateerde ervaringen en/of casussen.

1. Leiding geven in de kinderopvang
baby’s en peuters

KDV

Deze intervisie vertrekt van vraagstukken uit de werkcontext.
Alle onderwerpen waarmee een leidinggevende te maken kan
krijgen zijn bespreekbaar. Tijdens de intervisie leer je van elkaar
door vragen te stellen en advies uit te wisselen. Via zelfreflectie
kom je zelf tot oplossingen. Indien het nuttig is, krijg je bijkomende input uit een aantal theoretische modellen. De intervisie
verloopt in gesloten groep. Je maakt bij de start samen
afspraken over werkwijze, taakverdeling en omgangsvormen
Franky De Meyer - VCOK
ma. 16/09/2019, ma. 21/10/2019, ma. 18/11/2019,
ma. 16/12/2019
9u15-12u30
Leidinggevenden
Deze intervisie is volzet. Wie al ingeschreven is, hoeft zich niet
opnieuw in te schrijven!

2. Coachen in een kinderdagverblijf

KDV

Als pedagogisch coach werk je dagelijks samen met het team
om de pedagogische kwaliteit in je kinderdagverblijf te optimaliseren. Tijdens deze intervisie bespreken we casussen uit je
werkcontext. De groep deelt ervaringen en zoekt samen naar
mogelijke oplossingen voor elke casus.
Caroline Vos - Opgroeien in Brussel
di. 10/09/2019, di. 12/11/2019
9u15-12u30
Pedagogisch coaches
Deze intervisie heeft nog plaatsen vrij. Wie al ingeschreven is, hoeft
zich niet opnieuw in te schrijven!
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3. Werken in een kinderdagverblijf

5. Inclusie in een kinderdagverblijf

KDV

Werken met kinderen vraagt bijzondere vaardigheden. Deze
intervisie geeft je de kans om je ervaringen te delen met collega’s. Ook vragen uit je werkcontext komen aan bod. Samen met
de groep ga je op zoek naar mogelijke oplossingen.

Wil je starten met de opvang van kinderen met specifieke
zorgen? Wil je jouw ervaringen delen met collega’s? Heb je
specifieke vragen over inclusieve kinderopvang? Als Centrum
voor Inclusie voor de Brusselse regio deelt Elmer graag zijn
expertise met de Brusselse sector kinderopvang. Elmer organiseert een intervisie voor kinderdagverblijven. Een moderator
van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding Resonans begeleidt het gesprek.

Britt Destaerke - Opgroeien in Brussel
di. 17/09/2019, di. 19/11/2019
9u15-12u30
Kinderbegeleiders

vzw Elmer, Centrum voor Inclusie, en een medewerker van

Deze intervisie heeft nog plaatsen vrij. Wie al ingeschreven is, hoeft
zich niet opnieuw in te schrijven!

4. Coachen in een IBO			

KDV

		 Resonans
ma. 14/10/2019
13u30-16u

IBO

Deze intervisie heeft nog plaatsen vrij. Wie al ingeschreven is, hoeft
zich niet opnieuw in te schrijven!

Als pedagogisch coach werk je dagelijks samen met het team
om de pedagogische kwaliteit in je IBO te optimaliseren. Tijdens
deze intervisie bespreken we casussen uit je werkcontext. De
groep deelt ervaringen en zoekt samen naar mogelijke oplossingen voor elk vraagstuk.
Marie Lindemans - Opgroeien in Brussel
do. 12/09/2019, di. 12/11/2019
9u30-12u30
Pedagogisch coaches
Deze intervisie heeft nog plaatsen vrij. Wie al ingeschreven is, hoeft
zich niet opnieuw in te schrijven!
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6. Inclusie in een IBO 			

8. Toewijzing en evenwichtig opnamebeleid

IBO

Wil je starten met de opvang van kinderen met specifieke
zorgen? Wil je jouw ervaringen delen met collega’s? Heb je
specifieke vragen over inclusieve kinderopvang? Als Centrum
voor Inclusie voor de Brusselse regio deelt Elmer graag zijn
expertise met de Brusselse sector kinderopvang.

Tijdens deze intervisie krijg je de kans om stil te staan bij
jouw aanpak van de maandelijkse toewijzingen en hoe je door
je toewijzingen een evenwichtig opnamebeleid kan voeren.
De deelnemers zijn collega-leidinggevenden van verschillende
organisaties. We komen vier keer samen met dezelfde groep om
te reflecteren en kennis en ervaring uit te wisselen. Concrete
casussen kunnen door de deelnemers worden aangebracht.
We werken samen in een context waar respect en vertrouwen
centraal staan.

Elmer organiseert een intervisie voor de buitenschoolse opvang
(IBO). Een moderator van Elmer vzw begeleidt het gesprek.
vzw Elmer, Centrum voor Inclusie, en een medewerker van 		
De Rijtak

vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel

do. 10/10/2019

Vooruitgangstraat 323 bus 9, 1030 Brussel

9u30-12u30

ma. 16/09/2019, do. 24/10/2019, do. 14/11/2019 en
do. 12/12/2019

Deze intervisie heeft nog plaatsen vrij. Wie al ingeschreven is, hoeft
zich niet opnieuw in te schrijven!

9u30-12u30
Leidinggevenden

7. Regiogroepen sociale functie

KDV

De verantwoordelijken, pedagogisch coaches en/of sociaal
assistenten van opvanginitiatieven komen regelmatig samen
in regiogroepen. Op de agenda staan het opnamebeleid en het
centraal registratiesysteem, maar evengoed kan er gewerkt
worden rond specifieke thema’s. De regionale pedagogisch
ondersteuner van Opgroeien in Brussel is aanwezig om op dit
niveau voeling te houden met de vragen die in de sector leven.
vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel
Via doodle
Leidinggevenden en pedagogisch coaches
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Labo’s
Een labo is een gloednieuwe werkvorm. In een labo kan je met andere
leidinggevenden en pedagogisch coaches ervaringen en ideeën delen
over een specifiek thema. De pedagogisch coaches van
Opgroeien in Brussel begeleiden de labo’s. Ze bieden een kader
waarbinnen uitwisseling mogelijk is. Ze vullen de ervaringen uit
de groep ook aan met extra informatie en tips. In het najaar 2019
focussen we op het thema pedagogisch beleid. Je kiest zelf aan welke
workshops je wil deelnemen.

9. Werken aan dimensie 4: Educatieve
ondersteuning				

KDV

Hoe werk je aan de dimensie ‘Educatieve ondersteuning’ van
het zelfevaluatie-instrument MeMoQ? Hoe verken je de dimensie
en hoe bepaal je hoever jullie praktijk hierin staat?
We delen inspiratie en good practices. Je leert de MeMosnaQs
voor deze dimensie kennen. Dit zijn hapklare opdrachten om
de dimensie tijdens een teamoverleg of in de leefgroep te
verkennen.

PEDAGOGISCH BELEID
Een aantal tools kunnen je helpen bij
het uitbouwen van je pedagogisch
beleid: het kwaliteitshandboek, het
pedagogisch raamwerk, het zelfevaluatie-instrument van MeMoQ,
MeMosnaQs,... We verkennen deze
instrumenten en bespreken hoe
je ze optimaal kan inzetten in je
kinderdagverblijf.

Marie Lindemans en Hanne Maes - Opgroeien in Brussel
do. 19/09/2019
9u15-12u30
Leidinggevenden en pedagogisch coaches

10. Werken aan dimensie 5: Omgeving

KDV

Hoe werk je aan de vijfde dimensie van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ? Hoe verken je de dimensie en hoe bepaal
je hoever jullie praktijk hierin staat?
We delen inspiratie en good practices. Je leert de MeMosnaQs
voor deze dimensie kennen. Dit zijn hapklare opdrachten om
de dimensie tijdens een teamoverleg of in de leefgroep te
verkennen.
Marie Lindemans en Olivia De Sutter - Opgroeien in Brussel
di. 22/10/2019
9u15-12u30
Leidinggevenden en pedagogisch coaches

11. Werken aan dimensie 6: Omgang met de
gezinnen en diversiteit 		

KDV

Hoe begin je aan dimensie 6 van het zelfevaluatie-instrument
MeMoQ? Hoe verken je de dimensie en hoe bepaal je hoever
jullie praktijk hierin staat?
We delen inspiratie en good practices. Je leert de MeMosnaQs
voor dimensie 6 kennen. Dit zijn hapklare opdrachten om
de dimensie tijdens een teamoverleg of in de leefgroep te
verkennen.
Marie Lindemans en Britt Destaerke - Opgroeien in Brussel
do. 21/11/2019
9u15-12u30
Leidinggevenden en pedagogisch coaches
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Lezingen
Een gastspreker licht een thema toe. Nadien is er ruimte om
van gedachten te wisselen met de spreker. Iedereen is welkom op
de lezingen!

12. Etiketjes			

KDV

IBO

PGO

Ann Ceurvels wil haar creatieve bagage als actrice en dramadocent inzetten om kinderen/jongeren te helpen zich beter in
hun vel te voelen en hun omgeving te laten zien wie ze werkelijk
zijn. Er doen nog heel wat ‘fabeltjes’ de ronde over psychische
diagnoses zoals ASS, ADHD, ADD bij kinderen. Ook over het
effect dat deze ‘etiketten’ hebben op het functioneren van een
kind en zijn gezin bestaat onduidelijkheid. Als begeleider is het
van belang te weten hoe je een beeld krijgt van psychische
kwetsbaarheid bij een kind en hoe je ermee omgaat. Tijdens
deze lezing kom je meer te weten over ontwikkelingsstoornissen. Je verneemt hoe de aandoeningen zich manifesteren
en je krijgt concrete tools om hier positief mee om te gaan.
Zo ontdek je de superkracht in elk kind!
Ann Ceurvels
Muntpunt
do. 10/10/2019
18u-20u

In haar boek
‘Etiketjes’ vertelt Ann,
inmiddels kinder-en
jeugdcoach, over haar
eigen ervaringen als
etiketjes-mama.

13. Jong en geweldig		

KDV

IBO

PGO

Binu Singh is kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut.
Ze legt zich toe op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen
bij kinderen tussen 0 en 6 jaar. In deze lezing staat Binu Singh
stil bij gedragsproblemen en agressie bij jonge kinderen. Hierin
benadrukt ze de rol en het belang van kinderopvang. Hoe
begrijp je agressief gedrag en hoe ga je hier mee om in je
opvanglocatie? Dr. Binu Singh pleit ervoor om ook bij jonge
kinderen met moeilijk gedrag altijd het geweldige kind te blijven
zien!

Ook bekend van
Binu Singh
Muntpunt
do. 21/11/2019
18u-20u

het programma
‘Het geheime leven
van 5-jarigen’ op VTM.

Cursussen
Tijdens een cursus verken je een thema. In een cursus krijg je
theoretische kaders, maar ligt de focus vooral op de toepassing in
de praktijk. Je krijgt de kans om samen met andere deelnemers te
oefenen, te reflecteren en ervaringen te delen. Zo ontwikkel en
versterk je competenties die je nadien kan terugkoppelen
naar je organisatie.

TEAM &
ORGANISATIE
14. Oplossingsgericht coachen
van medewerkers 		

KDV

IBO

PGO

In deze krachtgerichte vorming krijg je een kader en concrete
technieken om medewerkers te coachen vanuit hun competenties en mogelijkheden. We baseren ons op oplossingsgerichte
technieken die focussen op wat kan werken. Door te bouwen
aan oplossingen in plaats van problemen te analyseren verhoog
je het effect van coachende gesprekken.
Sven Bussens - VCOK

15. Meningsverschil: boeiend en
interessant of lastig? 		

di. 24/09/2019 en di. 26/11/2019
9u15-16u15
Leidinggevenden en pedagogisch coaches

KDV

PGO

Binnen je eigen team komen verschillende waarden en normen
rond opvoeding samen. Afhankelijk van hoe we omgaan met
een verschil kan dit als boeiend en interessant ervaren worden
of als lastig en problematisch. We hanteren een stappenplan
om naar een meningsverschil te kijken, er iets mee te doen en
erover in gesprek te gaan. We oefenen vaardigheden die noodzakelijk zijn om de stappen zo efficiënt mogelijk te doorlopen.
Franky De Meyer - VCOK
do.17/10/2019 en do. 14/11/2019
9u15-16u15
Leidinggevenden en pedagogisch coaches
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16. Ons Team, een krak in
opbouwende communicatie

KDV

IBO

In deze tijden van overdaad aan sociale media en subjectieve
info is het belangrijk objectief te blijven. Verbindende communicatie is het ideale werkinstrument om er als team dagelijks voor
elkaar en de kinderen te zijn. Om constructief met elkaar samen
te werken in een drukke job is een open attitude noodzakelijk.
Het liefst met een flinke dosis optimisme en een vleugje humor.
Jolien Cloet - Solidariteit voor het Gezin
Vrijheidslaan 34, 1081 Koekelberg
vrij. 20/09/2019, di. 15/10/2019 en di. 26/11/2019
9u30-12u15

17. Opfriscursus Centraal Registratiesysteem

Leidinggevenden

KDV

De medewerkers van het Lokaal Loket overlopen de basics van
het registratiesysteem en leggen nieuwigheden uit. Hoe weet
je of een opvangvraag voldoet aan de 20% voorrangscriteria?
Op welke manier registreer je aanvragen van ouders? Op welke
manier kan je een noodaanvraag voor opvang beantwoorden?
Als deze vragen herkenbaar zijn, dan is deze opfriscursus iets
voor jou! Je kan er terecht met al je vragen en je krijgt tegelijk
tips en tricks om vlot met het systeem te werken. De vorming
is aangepast aan jouw situatie (minimodel, maximodel, facturatie, …).
vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel
Vooruitgangstraat 323 bus 9, 1030 Brussel
di. 22/10/2019
9u-12u30
Leidinggevenden
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19. Hey baby, speel- en knuffeltips

PEDAGOGIE
18. Zintuiglijk prikkelen met boekjes

KDV

Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met een baby?
Spelenderwijs! Aan de hand van de spelletjes die in deze
interactieve vorming aan bod komen, stimuleer je een positief
zelfbeeld bij de baby’s. Al spelend leert een baby relaties aan te
gaan en te communiceren. Hij leert zo ook zijn eigen lichaam
verkennen. De spelletjes zijn gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Sherborne. Ze zijn een start om verder te blijven
spelen naarmate het kind groter wordt.

KDV

Boeken en verhalen zijn niet weg te denken uit de kinderopvang. In deze vorming leer je hoe je kinderen nieuwsgierig kan
maken voor boekjes, taal en verhalen. Je krijgt enkele simpele
trucjes om creatief voor te lezen en de kinderen te laten klappertanden van spanning of kraaien van plezier.

Monique Melotte - VCOK
do. 03/10/2019

Isabelle Desegher - VCOK

9u15-12u30

di. 05/11/2019

Kinderbegeleiders van baby's tot 1 jaar

9u15-12u30
Kinderbegeleiders

20. Janusz Korczak: neem kinderen serieus

KDV

Janusz Korczak was kinderarts, pedagoog en kinderboekenschrijver. Hij was een van de grondleggers van de rechten van
het kind. Volgens Korczak begrijpen veel grote mensen niet
wat kinderen kunnen. Ze willen dat kinderen in de pas lopen
en gehoorzamen. Korczak toonde aan dat kinderen heel veel
capaciteiten hebben en dat volwassenen meer respect zouden
moeten tonen voor kinderen. Je maakt kennis met zijn ideeën
en hoort wat dit kan betekenen voor de kinderopvang vandaag.
Kaat Verhaeghe - VCOK
di. 10/12/2019
9u15-12u30
Kinderbegeleiders
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21. Groepsgevoel			

KDV

Wat kan je allemaal doen om interacties tussen kinderen te
ondersteunen? Wat doe je met botsingen tussen kinderen? Hoe
maak je verschillen en gelijkenissen bespreekbaar? Hoe zorg
je in de groep voor een echt ‘wij-gevoel’? Inspiratie, reflectie
en het uitwerken van een actieplan voor de praktijk staan
centraal.
Fien Lannoye - VCOK
do. 26/09/2019
9u15-16u15
Kinderbegeleiders

22. Communicatie, taal en
meertaligheid 0 - 2,5 jaar

23. Communicatie, taal en
meertaligheid 2,5 - 12 jaar		
KDV

IBO

Hoe leert een kind ons begrijpen en hoe leert het zich
uitdrukken? Hoe kan je kinderen hierbij helpen? Tijdens deze
cursus buigen we ons over de praktijk van warme en wederzijdse interactie, non-verbale en verbale communicatie en
contact leggen met en luisteren naar kinderen. We verdiepen
ons verder in het thema ‘meertaligheid’. Hoe kan een kind twee
of meer talen tegelijk leren? En hoe kan je kinderen hierbij
helpen? Wat zijn de kansen? Wat zijn de valkuilen? We staan
stil bij het gebruik van het Nederlands en bij de plaats van
andere talen in je werking. Tijdens de terugkomdag werken
we met jullie praktijkverhalen en casussen.

PGO

Hoe leert een kind ons begrijpen en hoe leert het zich
uitdrukken? Hoe kan je kinderen hierbij helpen? Tijdens deze
cursus buigen we ons over de praktijk van warme en wederzijdse interactie, non-verbale en verbale communicatie, contact
leggen met en luisteren naar kinderen. We verdiepen ons verder
in het thema ‘meertaligheid’. Hoe kan een kind twee of meer
talen tegelijk leren? En hoe kunnen we kinderen hierbij helpen?
Tijdens de terugkomdag werken we met jullie praktijkverhalen
en casussen.
Krista Donckers - Opgroeien in Brussel

Krista Donckers - Opgroeien in Brussel

vrij. 25/10/2019 en vrij. 29/11/2019

vrij. 18/10/2019 en vrij. 22/11/2019

9u15-12u30

9u30-12u30

Kinderbegeleiders

Kinderbegeleiders
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24. Pimp je speelzone			

IBO

We onderzoeken hoe je met kleine aanpassingen een bestaande
speelzone nieuw leven kan inblazen. Welke zones en materialen kan je toevoegen? Hoe creëer je een bepaalde sfeer? Via
allerlei brainstormtechnieken verzamelen we vele ideeën. Uit
die ideeën kan je een selectie maken om je opvang uitdagend,
gevarieerd en uitnodigend te houden.
Veerle Derave - VCOK
do. 19/09/2019
9u30-12u30
Kinderbegeleiders

25. Improvisatietheater met kinderen

26. Kinderen helpen om zelf
te onderhandelen			

Als begeleider krijg je vaak te maken met meningsverschillen
tussen kinderen. Gaande van gekibbel over samen spelen,
speelgoed delen, verschillende ideeën voor activiteiten, tot
hoogoplopende ruzies. Vaak grijpen we als volwassene vrij
snel in. Maar we kunnen kinderen ook helpen om zelf te leren
onderhandelen en oplossingen te zoeken. We hanteren hierbij
de interest based onderhandelingsmethode, die we tijdens deze
vorming oefenen.

Kinderen staan meestal graag op een podium of spelen met
plezier een ‘toneeltje’. Via improvisatiespelletjes bedenken
kinderen allerlei verhalen, leren ze luisteren naar en inspelen op
elkaars ideeën. We spelen tijdens de vorming kleine improspelletjes, we worden personages en bouwen aan verhaallijnen. We
bespreken hoe je zelf een improvisatieactiviteit met kinderen
opbouwt en leidt.
Veerle Derave - VCOK

Franky De Meyer - VCOK

do. 12/12/2019

ma. 04/11/2019 en ma. 25/11/2019

9u30-12u30

9u30-12u30

Kinderbegeleiders

OPEN AANBOD /
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28. Ontmoeting in
een consultatiebureau: inspringtheater

PGO

In een consultatiebureau komen heel veel verschillende mensen
samen in de wachtruimte. Op dat moment kunnen gesprekken
op gang komen. Wat vinden mensen van die gesprekken en hoe
kunnen zulke contacten nog meer groeien? Je oefent dit met
rollenspelen waarbij je zelf mag kiezen of je meedoet of niet.
Als je vindt dat een van de acteurs het verkeerd aanpakt, mag
je zijn rol overnemen. Zo kruip je bijvoorbeeld in de huid van
een ouder, of je neemt de plek in van de vrijwilliger. Je probeert
al spelend manieren uit die voor meer contact tussen mensen
in de wachtruimte kunnen zorgen.

27. Speelkansen in kleine, groene
buitenruimten				

Compagnie Amai - VCOK
vrij. 27/09/2019
IBO

9u15-12u30
Medewerkers en vrijwilligers consultatiebureaus

In deze cursus ontdek je hoe kinderen kunnen spelen op kleine
groene plekjes in de buurt: bij een boom, aan een bloembak,
op een klein grasperkje, bij een struik of een plas,...
We zoeken ook uit hoe kinderen (in je eigen buitenruimte!)
kunnen spelen in de natuur en genieten van de natuur. En hoe
je met kleine ingrepen in de ruimte én in je manier van werken
meer natuurrijke speelimpulsen kan aanbieden.
Mira Van Olmen - Kleefkruid
di. 08/10/2019
9u30-12u30
Kinderbegeleiders
Opmerking Een deel van de vorming vindt buiten plaats. Breng
dus warme kledij, een regenjas en goede schoenen mee!

23
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SAMEN OPVOEDEN
30. Ouders en hun kijk op kinderopvang

KDV

Je ontdekt wat een ouder belangrijk vindt in een gesprek met
jou als kinderbegeleider. In deze vorming zetten we de bril van
ouders op. We bekijken filmfragmenten en bespreken casussen
en citaten van ouders. Zo vinden we samen sleutels voor een
succesvolle samenwerking met ouders.
Fien Lannoye - VCOK

29. Aanpak bij verontrusting
in de thuissituatie		

do. 28/11/2019
KDV

IBO

9u15-12u30

PGO

Kinderbegeleiders

Jonge kinderen komen soms terecht in verontrustende thuissituaties. Als kinderdagverblijf kan je hierover signalen opvangen.
Maar hoe ga je daar dan mee om? Het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Brussel heeft een “Stappenplan voor kinderdagverblijven: aanpak van verontrusting en vroegdetectie van
kindermishandeling” gemaakt. Tijdens deze vorming bekijken
we het stappenplan. Wat doe je als je signalen opmerkt? Welke
drempels kom je tegen? Hoe bespreek je verontrusting met
ouders? We oefenen met casussen en inleefoefeningen en
wisselen ervaringen uit.
Evi Verdoodt - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Brussel
do. 24/10/2019
9u30-12u30
Kinderbegeleiders

OPEN AANBOD /
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FIT EN GEZOND
31. Fit op het werk 			

KDV

Je voelt je mentaal, fysiek en sociaal pas fit wanneer je ook
een ‘fitte’ levensstijl hebt. Hiervoor zijn geen dure work-outs of
ingewikkelde voedingsschema’s nodig. Kleine, dagelijkse wijzigingen helpen je vooruit. In deze cursus krijg je praktische tips
waarmee je thuis en in je organisatie aan de slag kan. Er worden
ook een aantal ‘fitte’ apps aan jou voorgesteld.
Dirk De Backer - Solidariteit voor het Gezin
Vrijheidslaan 34, 1081 Koekelberg
do. 07/11/2019
9u30-12u15
Kinderbegeleiders
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\ CURSUSSEN

32. Ergonomie in de kinderzorg

KDV

Tijdens deze vernieuwde en praktische cursus ga je op zoek
naar een aangename én ergonomische manier van werken.
Je leert je eigen lichaam en de grenzen beter kennen, actief
anticiperen op pijnlijke gevolgen van verkeerd heffen en tillen.
De cursus vindt plaats in een kinderdagverblijf zodat je zo veel
mogelijk zelf kan uitproberen.

33. Peuter- en kleuterdans

IBO

Wat kan dansexpressie voor peuters en kleuters betekenen? We
overlopen de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen en koppelen hieraan verschillende dansbewegingen. We stellen verschillende culturele dansexpressies voor
en ervaren hoe het is om hierop te dansen.

Lien Wyndaele - Opgroeien in Brussel
ma. 09/12/2019
9u30-12u15
Kinderbegeleiders

Lieselot Temmerman - Solidariteit voor het Gezin
Vrijheidslaan 34, 1081 Koekelberg
do. 21/11/2019
9u30-12u15
Kinderbegeleiders peutergroep en kleuters

OPEN AANBOD /

KDV
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34. CPR basisprincipes voor -6 jaar

KDV

IBO

PGO

Je oefent de ERC-reanimatietechnieken voor kinderen op
poppen. Het nood-actieplan nemen we stap voor stap met
je door. Zo worden de volgende zaken een automatisme: op
correcte wijze alarmeren van de nooddiensten, eerste specifieke
zorgen bij kinderen, beademing enz. Dit is een basiscursus, er is
geen voorkennis vereist. Je krijgt een attest, erkend door Kind
en Gezin, na voldoende inoefening.
Christel Caulier - Solidariteit voor het Gezin
Vrijheidslaan 34, 1081 Koekelberg
woe. 04/09/2019
9u15-12u15
Opmerking Max. 15 deelnemers

35. Zindelijkheid		

KDV

IBO

We gaan dieper in op de voorwaarden om te starten met
‘zindelijkheidstraining’. Een stellingenspel, audiovisueel materiaal, casussen en reflectie-oefeningen maken deze thematiek
bijzonder ervaringsgericht. Kleine probleempjes worden praktisch vertaald naar een actieplan. Zo ga je terug naar je werk
met duidelijke adviezen op maat.
Thais Goossens - Solidariteit voor het Gezin
Vrijheidslaan 34, 1081 Koekelberg
woe. 25/09/2019
9u15-12u15
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36. Baby's en peuters in actie		

38. Mindfulness		

KDV

Deze cursus geeft je meer inzicht in alles wat de gezondheid en
fitheid van jonge kinderen kan beïnvloeden. We oefenen actief
met materialen en spelletjes zodat je zelf ervaart wat bewegen
voor de allerkleinsten betekent. Na deze inspirerende oefeningen ben je helemaal klaar om samen met je collega's acties
te ontwikkelen in het kinderdagverblijf. Doe alvast makkelijke
kledij aan en breng een handdoek mee!

KDV

Vrijheidslaan 34, 1081 Koekelberg
do. 05/12/2019

Dirk De Backer - Solidariteit voor het Gezin

9u15-12u15

Vrijheidslaan 34, 1081 Koekelberg
ma. 16/12/2019

Kinderbegeleiders

9u15-12u15

KDV

IBO

PGO

Als kinderbegeleider geef je constant het beste van jezelf. Je
motiveert kinderen, stimuleert hun ontwikkeling, geeft advies
aan bezorgde ouders… Kortom je bent constant bezig. Soms
vergeet je wel eens je eigen energiepeil te checken. Deze workshop brengt je weer in contact met wat jou écht energie geeft
om weer actief met de kinderen aan de slag te gaan. Een extraa
tje: je kan je eigen ervaringen als tip aan ouders meegeven voor
thuis. Breng een handdoek, makkelijke kledij en veel goesting
in yoga mee (indien mogelijk ook een yoga mat)!
Dirk De Backer - Solidariteit voor het Gezin
Vrijheidslaan 34, 1081 Koekelberg
ma. 21/10/2019
9u15-12u15

OPEN AANBOD /

PGO

In deze cursus leer je hoe je kinderen respectvol opvoedt
vanuit een niet-oordelende maar aanvaardende houding.
We gebruiken hiervoor de methodiek van Mindfulness, een
aandachtstraining. Je beleeft zelf wat focus en inzicht betekent,
je test stress-reducerende technieken uit enz. Deze en andere
reflectie-oefeningen stellen je in staat om je eigen gedachten
bij te sturen en zodoende nog bewuster met je job om te gaan.
Draag loszittende kledij en breng een handdoek mee (indien
mogelijk ook een yoga mat).

Jolien Cloet - Solidariteit voor het Gezin

37. Yoga als rustpunt voor
de begeleider 			

IBO

28

DIVERSITEIT EN
INCLUSIE
39. Genderbewust opvoeden

KDV

IBO

PGO

Gender speelt in de opvoeding van jonge kinderen nog steeds
een grotere rol dan we zelf soms denken. Aan de hand van
beeldmateriaal, taal- en interactie-analyses en observaties van
ervaringen nemen we het eigen denken en de eigen praktijk
onder de loep. In groep en individueel gaan we na waar er nog
clichés zijn en of we ze wel altijd herkennen. We verkennen tot
slot ook een aantal praktische voorbeelden om genderstereotypen tegen te gaan.

40. Inclusieve kinderopvang:
wie, wat, waartoe en hoe?		

KDV

Je komt meer te weten over wat inclusieve kinderopvang wel
en niet inhoudt en welke visie erachter schuilt. Samen met de
andere deelnemers onderzoek je jouw kijk op kinderen met
een specifieke zorgbehoefte en hun gezin. We zetten de vraag
naar zorg en ondersteuning centraal en niet het ‘probleem’ of
‘tekort’. Je ontwikkelt inzichten over wat een inclusieve visie
en werking betekent voor de organisatie van de kinderopvang
en de competenties van de kinderbegeleiders. Via oefeningen,
discussies en praktijkvoorbeelden komen we tot de kernaspecten van kwaliteitsvolle inclusieve kinderopvang. Samen
lijsten we de tips op die doorheen deze vormingsdag aan bod
komen.

Jana Delagrange - VCOK en RoSa vzw
di. 08/10/2019
9u15-12u30

Fien Lannoye - VCOK
di. 03/12/2019
9u15-16u15
Leidinggevenden
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41. Sociale functie kinderopvang

42. Sociale kinderopvang…
Wat is dat en van waar komt het?

KDV

Deze vorming geeft je praktische ondersteuning en tips om aan
de sociale functie van je kinderdagverblijf te werken. Onder
meer de volgende onderwerpen komen aan bod: de sociale
functie van kinderopvang in cijfers, mogelijke drempels in de
opvang en hoe je deze kan wegwerken, hoe je ervoor kan
zorgen dat iedereen zich welkom voelt in jouw opvang, etc.
Je wisselt je ervaringen uit met collega's en je krijgt concrete
tips waarmee je onmiddellijk aan de slag kan.

Je werkt in een opvang waar ouders betalen op basis van hun
inkomen. Kind en Gezin legt een aantal voorwaarden op aan
kinderdagverblijven die op deze manier werken, onder andere
over voorrang van kinderen uit kansengroepen. In deze vorming
lichten we toe welke voorrangsgroepen en sociale tarieven er
zijn en hoe de opvang kan zorgen voor een gezonde sociale
mix. Zo kan jij als kinderbegeleider hierover met ouders in
gesprek gaan.

vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel
vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel

Vooruitgangstraat 323 bus 9, 1030 Brussel

Vooruitgangstraat 323 bus 9, 1030 Brussel

do. 17/10/2019, tweede dag wordt in overleg met de groep
bepaald

di. 19/11/2019

9u30-16u

9u30-12u30

Leidinggevenden

Kinderbegeleiders

OPEN AANBOD /

KDV

30

NETWERKEN &
SAMENWERKEN
MET DE BUURT
44. Basiscursus vlotte transities

43. Krachtgericht omgaan met
kansarmoede in de kinderopvang

KDV

IBO

PGO

We bespreken de talrijke overstappen die een jong kind doet.
We focussen op de overstap van kinderdagverblijf naar school.
We kijken door de ogen van het kind en gaan op zoek naar meer
warmte en meer continuïteit voor het kind bij elke overstap. We
werken met gemengde groepen, zodat we kunnen uitwisselen
tussen kinderopvang en onderwijs.
KDV

IBO

PGO

Caroline Vos - Opgroeien in Brussel en Onderwijscentrum Brussel

Wat betekent armoede binnen en buiten het kinderdagverblijf?
Samen met een opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en
sociale uitsluiting gaan we de eerste dag diep in op de betekenis
van leven in armoede. Mensen die in armoede leven worden
geconfronteerd met mechanismen die hen van de gewone
maatschappij uitsluiten. Aan de hand van actieve werkvormen
verkennen we de vaak onzichtbare kanten van kansarmoede.

di. 10/12/2019
9u-15u30

Na de eerste dag verzamel je concrete uitdagingen en situaties
uit je werkomgeving, zowel persoonlijk als vanuit het team.
Samen ontwikkelen we praktische handvaten en inzichten die
je in je dagelijkse werk kan gebruiken.
TAO
vrij. 08/11/2019 en ma. 02/12/2019
9u30-12u30
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Introducties op
de werkvloer

Studiedagen

Wens je een studiedag te organiseren bij
jou op de werkvloer? Neem dan rechtstreeks contact op met de organisatie of
lesgever. Contactgegevens van onze partners vind je achteraan in de brochure.
Je kan bij de VGC-Entiteit Gezin een
aanmoedigingssubsidie aanvragen voor het
organiseren van studiedagen. Meer informatie vind je hier:
http://www.vgc.be/
ondersteuning/subsidies/gezin/
studiedagen-opgroeien-brussel

STUDIEDAGEN /

34

Videointeractiebegeleiding
(VIB)

Maak kennis met video interactiebegeleiding (VIB), een bijzondere vorm van
video-coaching!
De pedagogisch ondersteuners van
Opgroeien in Brussel zijn gecertificeerde VIB-begeleiders. Ze bekijken
en bespreken samen met één of meer
kinderbegeleiders beelden uit hun
leefgroep. Door de beeldopnames te
analyseren, krijg je een vollediger beeld
van de situatie dan hoe je het je herinnert. Vaak met verrassende resultaten!
Want als je meer ziet, dan heb je ook
meer mogelijkheden om ermee om
te gaan.
Wil je in jouw kinderdagverblijf of IBO
starten met VIB? Spreek je regionaal
ondersteuner aan. Samen bespreken
jullie welk doel je wil bereiken met VIB.
Nadien kunnen concrete afspraken
gemaakt worden over de aanpak.
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Introductietrajecten
Introductietrajecten zijn kant-en-klare trajecten, die een thema
kunnen introduceren in jouw organisatie. Een lesgever/coach komt
te plaatse. Er zijn twee soorten introductietrajecten. Bij individuele
begeleiding werkt de coach enkel met de leidinggevende en/of
pedagogisch coach. Bij groepsbegeleiding begeleidt de coach
het hele team.

WAT?

VOOR WIE?

De individuele begeleiding is een korte thematische coaching
van een leidinggevende en/of pedagogisch coach. De groepsbegeleiding is een ondersteuning van het hele team of een deel
van het team. Hiervoor moet je het team vrij kunnen maken.
Sommige trajecten kunnen in kortere sessies (bv. tijdens de
middag) aangeboden worden. Andere trajecten bevatten een
studiedag voor het hele team. Meestal zal je de deuren van je
locatie dan moeten sluiten.

Voor Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel:
• Kinderopvang van baby’s en peuters, aangesloten bij het
Lokaal Loket Kinderopvang Brussel, op subsidietrap trap
2 en 3 KDV
• Initiatieven buitenschoolse kinderopvang IBO
• Organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning die
erkend zijn door Kind en Gezin, zoals consultatiebureaus
en ontmoetingsplaatsen Baboes PGO

De introductietrajecten zijn gratis.

PRAKTISCH
Inschrijven kan van 15 mei tot 15 juni 2019 door te mailen
naar opgroeieninbrussel@vgc.be. Motiveer je aanvraag. Wil
je meer uitleg of hulp bij de keuze van een of meer trajecten?
Neem dan contact op met jouw regionaal ondersteuner van
Opgroeien in Brussel.
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46. Zelfevaluatie-instrument MeMoQ

INDIVIDUELE
BEGELEIDING

Met het zelfevaluatie-instrument van MeMoQ kan je elke dag
werken aan de pedagogische kwaliteit in jouw kinderdagverblijf. We doorlopen het instrument en stellen methodieken voor
waarmee je de verschillende dimensies kan verkennen met
jouw team. Tijdens de laatste sessie maken we een kwaliteitskalender. Hierin staan de verschillende stappen en acties voor de
afname van het zelfevaluatie-instrument. We leggen hierbij ook
de link met het kwaliteitshandboek. Tot slot introduceren we
de MeMosnaQs. Dit zijn hapklare opdrachten om de dimensies
tijdens een teamoverleg of in de leefgroep verder te verkennen.

Een individuele begeleiding is een korte thematische coaching
van een leidinggevende en/of pedagogisch coach. De trajecten
duren 3 dagdelen (DD) en worden begeleid door een pedagogisch ondersteuner van Opgroeien in Brussel.

45. Pedagogisch coach in actie

KDV

IBO

Opgroeien in Brussel

Deze individuele begeleiding is voor pedagogisch coaches
en leidinggevenden met een coachingstaak. In het eerste
dagdeel staan we stil bij de huidige invulling van je pedagogische rol versus je ideaalbeeld hierover. We bespreken ook je
persoonlijke missie en visie voor het kinderdagverblijf en de
randvoorwaarden om je medewerkers te kunnen coachen. In
het tweede dagdeel nemen we het team onder de loep en gaan
we op zoek naar de kansen, talenten en capaciteiten van elke
individuele medewerker en het team als geheel. In het laatste
dagdeel gaan we met jouw persoonlijke uitdaging aan de slag.

3DD

Opgroeien in Brussel
3DD

I N T RO DU C T I E S O P D E W E RK LVO E R /

KDV
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47. Organisatie in ontwikkeling

KDV

IBO

PGO

GROEPSBEGELEIDING

Hoe kan jij als leidinggevende je team ondersteunen om
permanent bij te leren en zo elke dag opnieuw te werken
aan de pedagogische kwaliteit? Een lerende organisatie kan
het antwoord zijn. Tijdens dit traject bespreken we wat een
lerende organisatie is en hoe ver jouw organisatie al staat.
Vervolgens zoomen we in op het team. Welke rol neemt een
leidinggevende of pedagogisch coach op zich? Welke kwaliteiten hebben de medewerkers? Hoe kan je met hen in gesprek
gaan om talenten te bespreken en verbeteren? Tot slot kijken
we naar factoren die invloed hebben op het leren van mensen.
Wat hebben de verschillende medewerkers nodig om hun werk
goed te kunnen doen? Zo komen we tot een leerbeleid op maat
van jouw team.

Deze trajecten zijn een ondersteuning van het hele team of van
een deel van het team. Sommige van deze trajecten kunnen
in verschillende kortere sessies opgedeeld worden, zodat de
gewone werking kan doorlopen. Het aantal dagdelen/sessies is
steeds aangegeven. Andere trajecten bevatten een studiedag
voor het hele team. Hiervoor zal je de deuren van je locatie
moeten sluiten.

Opgroeien in Brussel

49. Kennismaken met MeMoQ		

3DD

48. Missie en visie		

KDV

KDV

MeMoQ staat voor Meten en Monitoren van de pedagogisch
kwaliteit (Q) in de kinderopvang voor baby’s en peuters. MeMoQ
werd gelanceerd in 2017. Heb jij met je team de lancering gemist?
Dan gaan we samen van A tot Z doorheen het MeMoQ-verhaal.
We overlopen de vier onderdelen van MeMoQ: het pedagogisch
raamwerk, de nulmeting, het zelfevaluatie-instrument en het
monitoringinstrument. Op het zelfevaluatie-instrument gaan
we verder in. Tijdens een terugkommoment met de leidinggevende bespreken we hoe MeMoQ een plaats kan krijgen in
jullie organisatie.

IBO

Wie zijn jullie als organisatie? Waarvoor staan jullie? Welke
waarden dragen jullie uit? We gaan samen op zoek naar
antwoorden. We stellen interactieve methodieken voor om met
het team en de ouders rond waarden en normen te werken.
Zo leg je de basis voor de uitwerking van de missie en visie
van jouw organisatie.
Opgroeien in Brussel
3DD

Opgroeien in Brussel
2DD met het hele team + 1 DD met leidinggevende
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52. Team onder de loep

50. Focus op ouders (dimensie 6)

KDV

PGO

VCOK
1DD met de leidinggevende + een studiedag (2DD) met het
hele team

53. Team in moeilijkheden

KDV

IBO

PGO

We proberen samen verandering te brengen voor een ‘Team in
moeilijkheden’. Deze ‘moeilijkheden’ vertalen zich in onderlinge
spanningen en een slechte werksfeer. Steeds weer komt de
werking van het team op de helling te staan. Het accent van
dit traject ligt op ieders verantwoordelijkheid en engagement.
Gedurende vijf sessies maken we samen met het team een
analyse van de situatie, spreken we werkpunten af en sturen
we bij indien nodig.

Opgroeien in Brussel
2DD met het hele team + 1 DD met leidinggevende

KDV

Een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid zijn de
fundamenten van goede kinderopvang. Tijdens dit traject
gaan we op zoek naar de betekenis van die begrippen. We
oefenen op het scoren ervan zoals in het zelfevaluatie-instrument MeMoQ (dimensie 1 en 2). En we zoeken een manier om
het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in jouw
organisatie op te volgen.

VCOK
5DD met het hele team

Opgroeien in Brussel
1DD met het hele team + 1DD met leidinggevende

I N T RO DU C T I E S O P D E W E RK LVO E R /

IBO

In dit traject analyseer je de samenwerking in je team aan de
hand van ervaringsgerichte oefeningen. Belangrijke elementen
om succesvol samen te werken worden zichtbaar gemaakt en
je onderzoekt sterktes en zwaktes binnen het samenwerken in
je team. We kiezen samen enkele elementen om aan te werken
en zoeken naar concrete acties die je kan ondernemen.

Het pedagogisch raamwerk geeft de richting aan voor een
ouderbeleid. Met het zelfevaluatie-instrument van MeMoQ
(dimensie 6) kan je het ouderbeleid van je kinderopvang evalueren. Maar hoe begin je er concreet aan? Hoe breng je samen
met je team in beeld wat je nu al doet en hoe kom je te weten
waar er nog kansen liggen? We verkennen de verschillende
thema’s die met ouderbeleid te maken hebben, reflecteren
en wisselen uit onder collega’s en we proeven ook van de
bijhorende MeMoSnaQs.

51. Focus op kinderen (dimensie 1 en 2)

KDV
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54. Communicatie in team

KDV

IBO

PGO

We praten veel, soms zelfs de hele dag door. Toch wordt er niet
altijd gesproken over de dingen die echt aan de orde zijn. We
zijn bang om anderen te kwetsen, we willen niet aanschouwd
worden als de ‘zaag’ van het team, we zijn bang voor de reactie
van de ander… In dit traject wordt er aan de hand van verschillende methodieken openlijk gecommuniceerd met elkaar over
onderliggende frustraties en gevoeligheden. De medewerkers
krijgen inzicht in de dynamieken van het team en hun eigen rol
hierin. Ze leren hun gevoelens en behoeften uiten naar elkaar
toe en gaan samen op zoek naar een constructieve oplossing
Solidariteit voor het Gezin
1 tot 3DD met het hele team

55. Creatief denken		

KDV

IBO

PGO

Wat kan creatief denken voor je organisatie betekenen? Hoe
kom je tot creatieve ideeën en originele oplossingen voor
problemen? Je verkent allerlei creatieve denktechnieken zoals
patronen doorbreken, flexibel associëren, verbeeldingskracht
gebruiken, brainstormen. Je leert hoe een creatief proces
verloopt en welke stappen je daarbij kunt nemen.
VCOK
1DD met de leidinggevende + een studiedag (2DD) met het
hele team
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56. Communicatie en taal

KDV

IBO

58. Op bezoek bij Baboes

PGO

Hoe leert een kind ons begrijpen en hoe leert het zich
uitdrukken? En hoe kan je kinderen hierbij helpen? We buigen
ons over de praktijk van warme en wederzijdse interactie,
non-verbale en verbale communicatie, en contact leggen met
en luisteren naar kinderen. We dompelen ons onder in het
wonderlijke verhaal van taal en communicatie.

1DD met het hele team
Tip Combineer deze begeleiding met 57 Meertaligheid

KDV

IBO

PGO

Baboes
1DD in Baboes met kinderbegeleider en enkele kinderen
(0-4 jaar)

Wat is meertaligheid? Hoe kan een kind twee of meer talen
tegelijk leren? En hoe kan je kinderen hierbij helpen? Wat zijn de
kansen? Wat zijn de valkuilen? We staan stil bij het gebruik van
het Nederlands en bij de plaats van andere talen in je werking.
We werken met jullie eigen praktijkverhalen en casussen.
Opgroeien in Brussel
1DD met het hele team
Tip Combineer deze begeleiding met 56 Communicatie en taal

I N T RO DU C T I E S O P D E W E RK LVO E R /

IBO

PGO

Ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken kunnen bij Baboes samen met hun jonge kinderen
komen spelen. Ze kunnen er met andere ouders uit de buurt
of met de begeleiders een praatje maken en tot rust komen.
Kinderen verkennen hier een stukje meer van de wereld in een
aantrekkelijke ruimte en ze leren er andere kinderen kennen.
Baboes nodigt je uit om met enkele kinderen een kijkje te
komen nemen buiten of tijdens de openingsmomenten. Laat
de kinderen de ruimte ervaren terwijl jij inspiratie opdoet,
bijvoorbeeld over onthaal en ondersteuning van ouders, spelmateriaal en –mogelijkheden.

Opgroeien in Brussel

57. Meertaligheid 		

KDV
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59. Transities door de ogen van het kind

KDV

IBO

Het leven van een jong kind zit vol uitdagende overstapmomenten: starten in een kinderdagverblijf, overstappen naar
een andere groep, uit een kinderdagverblijf of rechtstreeks
van thuis instappen in de school en naar een IBO. Hoe kunnen
we deze overstappen of transities verzachten? We kijken door
de ogen van het kind en gaan op zoek naar meer continuïteit
voor het kind bij elke overstap.
Opgroeien in Brussel
Studiedag (2 DD) met het hele team

60. Detectie en aanpak van
verontrusting in de thuissituatie

KDV

IBO

PGO

Jonge kinderen komen soms terecht in verontrustende thuissituaties. Als kinderdagverblijf kan je hierover signalen opvangen.
Maar hoe ga je daar dan mee om? Het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Brussel heeft een “Stappenplan voor kinderdagverblijven: aanpak van verontrusting en vroegdetectie van
kindermishandeling” gemaakt. Tijdens deze vorming bekijken
we het stappenplan. Wat doe je als je signalen opmerkt? Welke
drempels kom je tegen? Hoe bespreek je verontrusting met
ouders? We oefenen met casussen en inleefoefeningen en
wisselen ervaringen uit.

61. Spelen is kinderspel

KDV

IBO

PGO

Tijdens de eerste twee dagdelen zoomen we in op wat je als
begeleider kan doen om de betrokkenheid te vergroten bij
de kinderen. Samen spelen, samen plezier beleven en samen
ontdekken staan hier centraal. We analyseren de factoren die
hiertoe bijdragen aan de hand van praktijkoefeningen. Daarna
werk je een concreet experiment uit dat je tijdens het opvolgmoment voorstelt aan de hand van foto’s en/of videobeelden.

Evi Verdoodt - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel
een studiedag (2DD) met het hele team

Opgroeien in Brussel
2 DD met het hele team + 1 DD opvolgmoment met het
hele team
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62. Groeien naar
een natuurlijke kinderopvang

KDV

IBO

Dit is een traject voor teams die hun opvang willen vergroenen.
Samen zetten we stappen op vlak van visie, begeleidingshouding, speelimpulsen, systeem en organisatie van de opvang,
herinrichten van de buitenruimte,
gebruik maken van de buurt, communicatie met ouders,
inspraak van kinderen… Na een studiedag met het hele team
doen we een opvolgmoment met het team of een deel van het
team. We werken met heel concreet en bruikbaar materiaal
waarmee je zelf verder kan werken.
Mira Van Olmen - Kleefkruid
1DD met leidinggevende + een studiedag (2DD) met het hele
team

63. Een fit en gezond kinderdagverblijf

KDV

Na een verkennend (telefonisch) gesprek wordt gekeken naar
de inhoudelijke vraag van de organisatie.
Op basis van de geformuleerde vraag kan een aangepast leertraject aangeboden worden. Zo kan men een introductie krijgen
voor voedingsadvies, bewegingsadvies enz. Er worden observaties uitgevoerd tijdens de dagelijkse werking.

64. Sociale functie - introductie

Dit traject geeft je team via een waarderende benadering
inzicht in het belang van kinderopvang voor kinderen uit
kansengroepen én de belangrijke rol die kindbegeleiders
spelen in het leven van kinderen. Via interactieve methodieken
bespreken we de drempels in de kinderopvang en hoe kinderbegeleiders hieraan op hun manier kunnen werken.

Solidariteit voor het Gezin
3DD met leidinggevende en deel van het team

vzw Samenwerken aan kinderopvang Brussel
studiedag (1DD) met het hele team

I N T RO DU C T I E S O P D E W E RK LVO E R /

KDV
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65. Reflecteren over de sociale
functie van kinderopvang 		

67. Stilvallen geeft veerkracht
KDV

KDV

IBO

PGO

Met dit traject werken we samen met het team aan twee
sporen. Enerzijds is er het spoor van bewustwording: het team
en de individuele medewerker krijgen zicht op hun veerkracht.
Waar zijn de sterktes en waar liggen de uitdagingen? Op het
actiegerichte spoor selecteert het team en de individuele medewerker hoe en wat ze willen ondernemen om hun persoonlijke
veerkracht te vergroten.

Dit reflectietraject opent met een startsessie over de sociale
functie (zie Groepsbegeleiding 64. ‘Sociale functie – introductie’).
We bekijken wat je opvang al heeft gerealiseerd en bakenen op
basis daarvan samen de thema’s af waarrond verder gewerkt
wordt. We maken gebruik van verschillende methodieken en
werkvormen en we werken samen in een context waar respect
en vertrouwen centraal staan.

Caroline Damman en Bart Dewaele - Odisee
vzw Samenwerken aan kinderopvang Brussel

studiedag (2DD) met het hele team + 1DD met leidinggevende

studiedag (1DD) met het hele team

66. Jonge kleuters in het IBO 		

IBO

We staan stil bij de opvang van jonge kleuters in het IBO. We
focussen hierbij op de belangrijkste kenmerken en behoeften
van kinderen van ca. 2,5 tot 4 jaar. Aan de hand van leuke
opdrachten proberen we ons in te leven in de gevoels- en
denkwereld van jonge kinderen en na te denken hoe je jonge
kleuters zo goed mogelijk kan ondersteunen in het IBO.
Opgroeien in Brussel
3DD met het hele team
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Contactgegevens partners
Opgroeien in Brussel
Organisatie

Contact

Vormingscentrum Opvang en Kinderopvang (VCOK)

www.vcok.be
timothy.verhulst@vcok.be
09 232 47 36

Solidariteit van het Gezin (SVHG)

www.solidariteit.be
ingrid.rolle@SVHG.be
0495 91 96 19

Kleefkruid

www.kleefkruid.be
miravanolmen@gmail.com
0488 87 36 32

Samenwerken aan Kinderopvang Brussel/
Lokaal Loket Kinderopvang

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

Elmer, Centrum voor Inclusie

www.elmer.be
betty.commeyne@elmer.be
0490 11 52 32

TAO

www.tao-armoede.be
info@tao-armoede.be
02 204 06 98

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

www.kindinnnood.be
info@vkbrussel.be
02 669 40 50

Odisee

www.stilvallengeeftveerkracht.be
www.odisee.be
bart.dewaele@odisee.be
0491 98 93 50

Ontdek ons op

opgroeieninbrussel.be
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