


Goede kinderopvang 
vraagt de juiste persoon 
met het juiste talent 
op de juiste plaats. 
Die persoon ben jij! 

Jouw inzet als kinderbegelei-
der maakt het verschil in de 
kinderopvang: kinderen stimu-
leren, rekening houden met 
hun noden, met hen spelen en 
ravotten. Hen blijven boeien 
elke dag opnieuw. Ouders 
onthalen en verwelkomen, 
zorg dragen voor jezelf en je 
collega’s ... Elke dag weer kan 
de kinderopvang op jouw inzet 
rekenen. 

Om je te inspireren reist onze 
Kinderopvangcaravan het 
hele land door. Het VVSG-
Steunpunt Kinderopvang 
en Diverscity organiseren 
op 20 dagen gratis vorming 
in je eigen regio en buiten 
de openingsuren van de 
buitenschoolse kinderopvang.

Wij hopen je te mogen 
verwelkomen.

Speelmakers

Niets wordt alles
In deze sessie ontdekken we samen 
de magie van open einde materiaal 
of loose parts. Materiaal uit de echte 
wereld waarmee kinderen alle kanten 
uit kunnen. Je ervaart hoe heerlijk 
deze manier van spelen is, hoe het 
werkt en voelt. We hebben het over 
de filosofie en over hoe je dit prak-
tisch kan aanpakken. 

Met een heleboel concrete en haal-
bare tips kan je meteen aan de slag! 

VCOK

Beeldend bruggen 
maken met ouders
Om als kinderopvang een vertrou-
wensrelatie met ouders op te bouwen 
is een goede communicatie cruciaal.

Jij vervult als begeleider een sleutel-
rol. Door te werken met beelden, 
foto’s en ander visueel materiaal 
zien ouders hoe hun kind de dag 
beleefd heeft in de opvang of rond 
welke doelstellingen of thema’s jullie 
werken. Hoe kan je kostbare momen-
ten bespreekbaar en visueel maken 
en delen met de ouders? Hoe kan je 
laten zien aan ouders rond welke visie 
jullie werken? 

In deze workshop gaan we op zoek 
naar creatieve manieren om ouders 
te betrekken en te informeren over de 
werking. We bekijken hoe we verschil-
lende soorten media hiervoor kunnen 
inzetten in deze communicatie.
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Autismeplus

AU TIS ME WAT!
Waarom wordt Lukas zo vaak boos of 
triestig uit het niets en vraagt Lena 
wel tien keer wie haar komt halen en 
hoelang dat nog duurt? En waarom 
is Tuur zo vaak angstig en fladdert 
Elien met haar handjes? Wat zijn de 
kwetsbaarheden van een kind met 
autisme en vooral, hoe kan ik het 
kind ondersteunen? 

Op deze en vele vragen antwoorden 
we niet met dure woorden of theo-
rieën maar met concreet toepasbare 
inzichten, veel praktische tips en 
tricks en ondersteunend materiaal 
voor de kinderen met autisme. We 
doen boeiende ervaringsopdrachten 
waarin we aan de lijve ervaren hoe 
het leven voor een kind met autisme 
kan zijn. Kom en laat je inspireren!

Wegens succes bieden we de work-
shop van 2019-2020 opnieuw aan.  

OVSG

Aan de slag met taal! 
Als een kind een taal goed beheerst, 
biedt dit stevige kansen in het leven. 
Daarnaast is taal ook belangrijk voor 
de dagelijkse communicatie. Het 
onderwijs en ook de buitenschoolse 
opvang spelen hierbij een belangrijke 
rol. Als die twee werelden samen-
komen bieden ze kinderen ontzet-
tend veel mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? 
Wat is belangrijk als het gaat om 
taalverwerving en waar zetten we 
dan best op in?

In deze workshop leer je hoe kinde-
ren taal verwerven en hoe we die 
taal verder kunnen stimuleren. We 
reflecteren over jullie huidige aanpak 
en je krijgt tips om zelf een talige 
basishouding aan te nemen. Aan de 
hand van concrete spelletjes leer je 
hoe je met een minimum aan materi-
alen taal kan stimuleren. 

Na deze workshop ga je naar huis 
met een hoop praktische tips en 
ideeën waar je meteen mee aan de 
slag kan gaan.

oMvormiNg

Samen met kinderen 
opvang maken
Samen met kinderen opvang maken 
is nodig. Maar hoe doe je dat? 
Kinderen komen en gaan, zijn er 
soms maar kort … Toch kan het! 

Tijdens deze sessie bekijken we wat 
‘samen opvang maken’ wil zeggen, 
waarover dit gaat en hoe je dit kan 
doen. Van dagelijks oog hebben 
voor de vragen van kinderen tot een 
geplande actie houden. We staan stil 
bij de verschillende onderdelen van 
kinderparticipatie: welke thema’s, 
leeftijdsgebonden kenmerken, hoe 
vragen stellen, informatie van de 
kinderen verwerken en omzetten 
in actie. 

Je gaat naar huis met een heleboel 
informatie om te kijken en vragen 
te stellen aan kinderen voor- en 
naschools.



Orvita

Emoties bij kinderen
Hoe ga je in verbinding?

Kinderen kunnen huilen, roepen, 
onrustig zijn, zich terug trekken, 
een ander pijn doen, enz. Allemaal 
signalen dat ze zich niet goed in hun 
vel voelen. 

In deze workshop leren we oog heb-
ben voor deze signalen en ontdek-
ken we de gevoelens en behoeften 
achter dit gedrag. We onderzoeken 
hoe we vanuit verbindende commu-
nicatie, responsief en empathisch 
kunnen verbinden en onderzoeken 
de mogelijkheden om bij te dragen 
aan de kinderen hun welzijn (princi-
pes aware parenting). Hierbij blijven 
we aandacht hebben voor wat we 
als begeleid(st)er zelf nodig hebben. 
Om te kunnen zorgen voor kinderen 
is zelfzorg immers heel belangrijk. 

We gaan aan de slag met herken-
bare situaties en reiken materiaal 
aan om gepast te reageren op de 
emoties van kinderen.

Alert!

Levensreddend 
handelen
Als kinderbegeleider voorkom je 
dagelijks kleine ongelukjes. Toch be-
staat de kans dat er zich een ernstig 
incident voordoet waarbij je kordaat 
en efficiënt moet handelen. 

Naast de theorie gaan we in het 
praktisch gedeelte reanimatie, 
handelingen bij verslikken en stikken 
en de veiligheidshouding inoefenen. 
Vanuit een positieve insteek geven 
we mensen zelfvertrouwen om te 
durven handelen tijdens nood-
situaties. 

Na deze opleiding krijg je als deel-
nemer een attest levensreddend 
handelen schoolgaande kinderen 
erkend door Kind en Gezin.

BsideS

Sterk teamwerk! 
Teamwerking is belangrijk. Een 
sterke samenwerking is nodig om 
de kinderen in de opvang goed te 
begeleiden. Een goede teamwer-
king heeft ook effect op je eigen 
werk-tevredenheid als begeleid(st)er  
in de kinderopvang. De flexibiliteit 
die nodig was tijdens corona heeft 
misschien ook de teamwerking nog 
extra onder druk gezet.

In deze workshop gaan we op zoek 
hoe je, als individu je eigen team-
werking kan versterken. We staan 
stil bij de verschillen in een team, bij 
de fases die een team doorloopt om 
een ‘goed’ team te worden, bij het 
belang van ‘verbindende commu-
nicatie’ in een team, bij conflicten 
en bij de effecten van corona op je 
team en wat we hieruit leren.



Doelgroep

Kinderbegeleiders tewerkgesteld in 
de kinderopvang van schoolgaande 
kinderen (2,5 tot 12 jaar) die wordt 
georganiseerd door een lokaal 
bestuur.

Deelnameprijs

GRATIS, inclusief koffie met ver-
snaperingen en broodjeslunch. 
De reële kostprijs van de vorming 
wordt niet aangerekend. Dit is 
mogelijk dankzij financiering uit het 
VIA4-akkoord. Het VIA4-akkoord is 
een Vlaams intersectoraal akkoord 
voor de openbare social profitsec-
tor dat werd afgesloten tussen de 
VVSG vzw, de drie erkende vakbon-
den en de Vlaamse regering. Met 
deze Vlaamse middelen kan het 
VVSG-Steunpunt Kinderopvang een 
ondersteuningsaanbod ten aanzien 
van de kinderopvang uitwerken.

Info

VVSG Academie
02 211 56 60
koc@vvsg.be

Inschrijven

Je kan inschrijven vanaf maandag 
30 mei 2022 via opleidingen.vvsg.be/
kinderopvangcaravanibo.

Via de knop inschrijven rechtsboven 
kan je jezelf of een van je medewer-
kers inschrijven. Wens je meerdere 
personen in te schrijven dan kan je 
op het einde van iedere inschrijving 
kiezen voor ‘voeg een andere deel-
nemer toe’. 

Annulatie

Annuleren of wijzigen van een 
workshop (indien niet volgeboekt) 
kan kosteloos tot 14 dagen voor de 
start van de vorming of je kan een 
plaatsvervanger doorgeven. Een ver-
goeding van €60 wordt aangerekend 
wanneer de annulatie later, zonder 
geldige reden, plaatsvindt. Ziekte is 
enkel een geldige reden indien je ons 
je ziektebriefje kan doorsturen.

Dagindeling

Alle workshops duren drie uur. 

 09: 00  Onthaal met koffie 
en versnaperingen

 09: 30  Workshop (incl. pauze) 

 12: 45  Lunch

 13: 30  Einde

Kies je regio

Schrijf je in via 

opleidingen.vvsg.be/ 

kinderopvangcaravanibo

3.

Kies een workshop2.

1.



Nazareth  19 sep 2022
 Van der Valk Hotel, E17

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Aan de slag met taal!

Hasselt  25 nov 2022
 PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23A

•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  Aan de slag met taal!
•  Emoties bij kinderen

Herselt  25 okt 2022
 VTC de Mixx, Asbroek 1

•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  Aan de slag met taal!
•  AU TIS ME WAT!
•  Emoties bij kinderen 

Pelt  3 mrt 2023
 CC Palethe, Jeugdlaan 2

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  Aan de slag met taal!
•  Emoties bij kinderen

Affligem  8 nov 2022
 De Kluizerij, Aalstersedreef 1

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  Sterk Teamwerk! Gent  2 mrt 2023

 Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  AU TIS ME WAT!
•  Sterk Teamwerk! 
•  Levensreddend handelen

Roeselare  2 dec 2022
 CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken

Turnhout  16 feb 2023
 Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  AU TIS ME WAT!
•  Emoties bij kinderen

Diksmuide  6 mrt 2023
 CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2b

•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  Aan de slag met taal!
•  Emoties bij kinderenEmoties bij kinderen

Beveren  7 mrt 2023
 Van der Valk Hotel, Gentseweg 280

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  Aan de slag met taal!
•  Emoties bij kinderen



Hasselt  16 mrt 2023
 PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23A

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  Sterk Teamwerk!

Gent  14 mrt 2023
 Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken

Kortrijk  9 mrt 2023
 Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  AU TIS ME WAT!
•  Sterk Teamwerk! 
•  Levensreddend handelen

Leuven  5 mei 2023
 Faculty Club, Groot Begijnhof 14

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  AU TIS ME WAT!
•  Sterk Teamwerk! 
•  Levensreddend handelen

Diest  20 apr 2023
 Begijnhof, Infirmeriestraat zn

•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  Aan de slag met taal!
•  Emoties bij kinderen

Mechelen  30 mrt 2023
 Lamot, Van Beethovenstraat 8/10

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  Sterk Teamwerk! 

Berchem  21 apr 2023
 BluePoint, Filip Williotstraat 9

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  AU TIS ME WAT!
•  Sterk Teamwerk! 
•  Levensreddend handelen

Brugge  12 mei 2023
 NH Hotel, Boeveriestraat 2

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken
•  AU TIS ME WAT!
•  Sterk Teamwerk! 
•  Levensreddend handelen

Aalst  9 mei 2023
 CC De Werf, Molenstraat 51

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Aan de slag met taal!

Genk  28 mrt 2023
 C-mine cultuurcentrum, C-mine 10 bus 1

•  Beeldend bruggen maken met ouders 
•  Niets wordt alles
•  Samen met kinderen opvang maken

•  AU TIS ME WAT!
•  Sterk Teamwerk! 
•  Levensreddend handelen



Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. 
Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid bij de lokale besturen.

Meer info? VVSG Academie / 02 211 56 60 / koc@vvsg.be

Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. 


