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VOORWOORD

Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon 
met het juiste talent op de juiste plaats. Die juiste 
persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, 
maakt het verschil in de kinderopvang: kinderen 
stimuleren, 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 26 
dagen gratis vorming in je eigen regio en buiten de 
openingsuren van de buitenschoolse kinderopvang.  

In het schooljaar 2021-2022 gaan we voor een 
coronaveilige kinderopvangcaravan met max. 3 
workshops per locatie. We schrappen helaas ook de 
gezamenlijke momenten bij de start en tijdens de 
lunch.

Wij hopen je te mogen verwelkomen.
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Kinderbegeleiders tewerkgesteld in 
de kinderopvang van schoolgaande 
kinderen die wordt georganiseerd 

door een lokaal bestuur.

Gratis.  
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 profitsector dat 
werd afgesloten tussen de VVSG 
vzw, de drie erkende vakbonden 

en de Vlaamse regering. 

DOELGROEP PRIJS VIA4-AKKOORD

PRAKTISCH

Je kan inschrijven via VVSG-
academie (efficy.com) of via mail 

aan koc@vvsg.be.  
  

Tip! Indien je inschrijft via VVSG-
academie (efficy.com) ben je 
meteen zeker van je plaats.

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. 

  
De deelnameprijs van 60 euro 

wordt aangerekend wanneer de 
annulatie later, zonder geldige 

reden, plaatsvindt. 

VVSG Academie 
T 02 211 56 60 

koc@vvsg.be

www.diverscity.be/ondersteun-
ing/studiedagen

INSCHRIJVEN ANNULATIE CONTACT

mailto:koc%40vvsg.be?subject=
mailto:koc%40vvsg.be?subject=
http://www.diverscity.be/ondersteuning/studiedagen/kinderopvangcaravan-2021-schoolgaande-kinderen
http://www.diverscity.be/ondersteuning/studiedagen/kinderopvangcaravan-2021-schoolgaande-kinderen
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9u15 : Onthaal

9u30 : Start van de workshop tot 12u45 (incl. pauze met drankje)

12u45 : Einde  

DAGINDELING

LOCATIES

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?hl=nl&ll=50.52908225184782%2C4.3707397092761635&z=8&mid=1RnvYwxDCChsk2mT_czQOGjD0dOwNRsV9
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?hl=nl&ll=50.52908225184782%2C4.3707397092761635&z=8&mid=1RnvYwxDCChsk2mT_czQOGjD0dOwNRsV9
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MOLENSTRAAT 51, 9300 AALST

CC DE WERF AALST

maandag

27
SEPTEMBER

 “REWIND – FAST 
FORWARD”, 
TERUGKIJKEN OP JOUW 
‘STERK WERK’
De Aanstokerij

Wanneer we reflecteren, dan 
denken we na over ons gedrag 
en onze emoties. We verkennen 
situaties uit het verleden, 
bekijken hoe we die in de 
toekomst kunnen gebruiken en 
ontdekken waar onze sterktes 
liggen.
Reflecteren is onmisbaar om als 
kinderbegeleider te groeien in je 
job. In deze workshop oefenen 
we in een veilige situatie, aan de 
hand van korte spel- en doe-
opdrachten. We gaan aan de 
slag met concrete voorbeelden 
en zoeken samen naar manieren 
om ons te verbinden met de 
kinderen en wat er in hen leeft

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 
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JEUGDLAAN 2, 3900 PELT

CC PALETHE PELT (1)

maandag

 8
NOVEMBER

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

 
 
 
 
 
 
 

PRATEN MET OUDERS, 
HOE DOE JE DAT?
Gil Geron

Ouders zijn belangrijke partners 
voor de kinderopvang. Ouders 
spreken je aan, willen soms 
stoom aflaten, hebben andere 
ideeën, zijn nieuwsgierig 
naar jouw mening over hun 
kind of vragen een tip over 
het opvoeden. In de vorming 
‘communiceren met ouders’ 
leren we praktijkgericht hoe 
‘verbindend communiceren’ 
een fijne samenwerking kan 
nastreven. Zowel bij negatieve 
als bij positieve boodschappen 
is het immers belangrijk om te 
zoeken naar verbinding.

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 
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MARIA DOOLAEGHESTRAAT 2B, 8600 DIKSMUIDE

CC KRUISPUNT DIKSMUIDE

vrijdag

29
OKTOBER

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

 
 
 

PRATEN MET OUDERS, 
HOE DOE JE DAT?
Gil Geron

Ouders zijn belangrijke partners 
voor de kinderopvang. Ouders 
spreken je aan, willen soms 
stoom aflaten, hebben andere 
ideeën, zijn nieuwsgierig 
naar jouw mening over hun 
kind of vragen een tip over 
het opvoeden. In de vorming 
‘communiceren met ouders’ 
leren we praktijkgericht hoe 
‘verbindend communiceren’ 
een fijne samenwerking kan 
nastreven. Zowel bij negatieve 
als bij positieve boodschappen 
is het immers belangrijk om te 
zoeken naar verbinding.

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 
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ELFDE-LINIESTRAAT 23A, 3500 HASSELT

PXL-CONGRESS HASSELT (1)

donderdag

18
NOVEMBER

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

 
 
 

MUZIEK ZONDER BOE OF 
BA
Tamboeri

In deel 1 van deze workshop 
gaan we aan de slag met 
liedjes, muzikale spelletjes en 
werkvormen voor de jongste 
kinderen (2,5-6 jaar). De liedjes 
en spelletjes worden aangepast 
aan de tijd van het jaar en 
de noden en wensen van de 
deelnemers. Met eenvoudige 
materialen, zoals tikstokken, 
schudeieren, gekleurde doekjes, 
regenmakers en klankstaven. 
Veel van deze instrumenten 
kunnen ook makkelijk zelf 
gemaakt worden. 
In deel 2 komen muzikale 
werkvormen en spelen aan 
bod die meer uitdagend zijn en 
meer geschikt voor 7-12 jarigen: 
slagwerk en ritme werk. We 
werken met rap muziek, cement 
kuipen en lichaamspercussie. 
Alle activiteiten kunnen ook 
vertaald worden naar de andere 
leeftijdsgroep. 
*Deze workshop heeft 
gelijkenissen met de workshop 
Muziek uit 2018.

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 
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KERKPLEIN 5, 9160 LOKEREN

CULTUURCENTRUM LOKEREN

dinsdag

23
NOVEMBER

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

PRATEN MET OUDERS, 
HOE DOE JE DAT?
Gil Geron

Ouders zijn belangrijke partners 
voor de kinderopvang. Ouders 
spreken je aan, willen soms 
stoom aflaten, hebben andere 
ideeën, zijn nieuwsgierig 
naar jouw mening over hun 
kind of vragen een tip over 
het opvoeden. In de vorming 
‘communiceren met ouders’ 
leren we praktijkgericht hoe 
‘verbindend communiceren’ 
een fijne samenwerking kan 
nastreven. Zowel bij negatieve 
als bij positieve boodschappen 
is het immers belangrijk om te 
zoeken naar verbinding.

MUZIEK ZONDER BOE OF 
BA
Tamboeri

In deel 1 van deze workshop 
gaan we aan de slag met 
liedjes, muzikale spelletjes en 
werkvormen voor de jongste 
kinderen (2,5-6 jaar). De liedjes 
en spelletjes worden aangepast 
aan de tijd van het jaar en 
de noden en wensen van de 
deelnemers. Met eenvoudige 
materialen, zoals tikstokken, 
schudeieren, gekleurde doekjes, 
regenmakers en klankstaven. 
Veel van deze instrumenten 
kunnen ook makkelijk zelf 
gemaakt worden. 
In deel 2 komen muzikale 
werkvormen en spelen aan 
bod die meer uitdagend zijn en 
meer geschikt voor 7-12 jarigen: 
slagwerk en ritme werk. We 
werken met rap muziek, cement 
kuipen en lichaamspercussie. 
Alle activiteiten kunnen ook 
vertaald worden naar de andere 
leeftijdsgroep. 
*Deze workshop heeft 
gelijkenissen met de workshop 
Muziek uit 2018.
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C-MINE 10 BUS 1, 3600 GENK

C-MINE GENK (1)

maandag

29
NOVEMBER

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 

INSPIRATIETHEATER:  
EEN ACTIEVE 
MANIER OM JE 
COMMUNICATIEVE 
VAARDIGHEDEN TE 
TRAINEN
VCOK

Tijdens deze workshop ligt 
het accent op doen! Alvorens 
te starten met het echte 
werk, ga je aan de slag met 
leuke oefeningen uit het 
improvisatietheater. Vervolgens 
spelen we herkenbare situaties 
uit de dagelijkse communicatie 
met ouders en dit in een warme 
en veilige omgeving. Je gaat naar 
huis met “Do’s en Don’ts” van 
communicatie met ouders in je 
kinderopvang.
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BRABANTLAAN 1, 3001 LEUVEN

BRABANTHAL LEUVEN (1)

donderdag

02
DECEMBER

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

“REWIND – FAST 
FORWARD”, 
TERUGKIJKEN OP JOUW 
‘STERK WERK’
De Aanstokerij

Wanneer we reflecteren, dan 
denken we na over ons gedrag 
en onze emoties. We verkennen 
situaties uit het verleden, 
bekijken hoe we die in de 
toekomst kunnen gebruiken en 
ontdekken waar onze sterktes 
liggen.
Reflecteren is onmisbaar om als 
kinderbegeleider te groeien in je 
job. In deze workshop oefenen 
we in een veilige situatie, aan de 
hand van korte spel- en doe-
opdrachten. We gaan aan de 
slag met concrete voorbeelden 
en zoeken samen naar manieren 
om ons te verbinden met de 
kinderen en wat er in hen leeft.

BRANDBESTRIJDING
Alert!

In deze praktische sessie leren 
we jullie op een toffe manier de 
belangrijkste basisprincipes van 
brandbestrijding aan. 
Na een uurtje boeiende en 
cruciale uitleg, waarin we jullie 
het belang van veilig blussen 
aanleren, aantonen hoe snel een 
brand kan evolueren en wat de 
grootste gevaren zijn, komen 
we van onze stoel af. Samen 
gaan we aan de slag en leren 
we vaste stoffen blussen met 
schuim, elektriciteitsbranden 
klein krijgen met CO2 en een 
brandende frietketel blussen 
met een blusdeken. Al wat warm 
gelopen voor deze sessie? 

Na deze opleiding krijg je 
als deelnemer een attest 
brandbestrijding erkend door 
Kind en Gezin.
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C-MINE 10 BUS 1, 3600 GENK

C-MINE GENK (2)

vrijdag

 3
DECEMBER

“REWIND – FAST 
FORWARD”, 
TERUGKIJKEN OP JOUW 
‘STERK WERK’
De Aanstokerij

Wanneer we reflecteren, dan 
denken we na over ons gedrag 
en onze emoties. We verkennen 
situaties uit het verleden, 
bekijken hoe we die in de 
toekomst kunnen gebruiken en 
ontdekken waar onze sterktes 
liggen.
Reflecteren is onmisbaar om als 
kinderbegeleider te groeien in je 
job. In deze workshop oefenen 
we in een veilige situatie, aan de 
hand van korte spel- en doe-
opdrachten. We gaan aan de 
slag met concrete voorbeelden 
en zoeken samen naar manieren 
om ons te verbinden met de 
kinderen en wat er in hen leeft

BRANDBESTRIJDING
Alert!

In deze praktische sessie leren 
we jullie op een toffe manier de 
belangrijkste basisprincipes van 
brandbestrijding aan. 
Na een uurtje boeiende en 
cruciale uitleg, waarin we jullie 
het belang van veilig blussen 
aanleren, aantonen hoe snel een 
brand kan evolueren en wat de 
grootste gevaren zijn, komen 
we van onze stoel af. Samen 
gaan we aan de slag en leren 
we vaste stoffen blussen met 
schuim, elektriciteitsbranden 
klein krijgen met CO2 en een 
brandende frietketel blussen 
met een blusdeken. Al wat warm 
gelopen voor deze sessie? 

Na deze opleiding krijg je 
als deelnemer een attest 
brandbestrijding erkend door 
Kind en Gezin.

SONOKIDS
Musica

Wil je de alledaagse routine 
meer muzikale kleur geven?
In Sonokids krijg je werkvormen 
en methodes aangereikt om 
muzikale creaties te maken 
met de kinderen. Muzikale 
interacties ontstaan heel 
natuurlijk en al spelend tijdens 
de kinderopvang. Elk materiaal 
heeft zijn eigen geluid. Hoe 
klinken al die geluiden samen? 
Door hiermee aan de slag te 
gaan word je je bewust van het 
muzikale potentieel in alledaagse 
materialen en situaties.

Concreet leer je tips en tricks 
die onmiddellijk toepasbaar 
zijn in de kinderopvang en zal 
je muzikale zelfvertrouwen 
gegroeid zijn na het volgen van 
deze workshop.
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ASBROEK 1, 2230 HERSELT

VTC DE MIXX HERSELT

dinsdag

 7
DECEMBER

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

 
 

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

PRATEN MET OUDERS, 
HOE DOE JE DAT?
Gil Geron

Ouders zijn belangrijke partners 
voor de kinderopvang. Ouders 
spreken je aan, willen soms 
stoom aflaten, hebben andere 
ideeën, zijn nieuwsgierig 
naar jouw mening over hun 
kind of vragen een tip over 
het opvoeden. In de vorming 
‘communiceren met ouders’ 
leren we praktijkgericht hoe 
‘verbindend communiceren’ 
een fijne samenwerking kan 
nastreven. Zowel bij negatieve 
als bij positieve boodschappen 
is het immers belangrijk om te 
zoeken naar verbinding.
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WARANDESTRAAT 42, 2300 TURNHOUT

DE WARANDE TURNHOUT (1)

maandag

24
JANUARI

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speekmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

“REWIND – FAST 
FORWARD”, 
TERUGKIJKEN OP JOUW 
‘STERK WERK’
De Aanstokerij

Wanneer we reflecteren, dan 
denken we na over ons gedrag 
en onze emoties. We verkennen 
situaties uit het verleden, 
bekijken hoe we die in de 
toekomst kunnen gebruiken en 
ontdekken waar onze sterktes 
liggen.
Reflecteren is onmisbaar om als 
kinderbegeleider te groeien in je 
job. In deze workshop oefenen 
we in een veilige situatie, aan de 
hand van korte spel- en doe-
opdrachten. We gaan aan de 
slag met concrete voorbeelden 
en zoeken samen naar manieren 
om ons te verbinden met de 
kinderen en wat er in hen leeft.

INSPIRATIETHEATER:  
EEN ACTIEVE 
MANIER OM JE 
COMMUNICATIEVE 
VAARDIGHEDEN TE 
TRAINEN
VCOK

Tijdens deze workshop ligt 
het accent op doen! Alvorens 
te starten met het echte 
werk, ga je aan de slag met 
leuke oefeningen uit het 
improvisatietheater. Vervolgens 
spelen we herkenbare situaties 
uit de dagelijkse communicatie 
met ouders en dit in een warme 
en veilige omgeving. Je gaat naar 
huis met “Do’s en Don’ts” van 
communicatie met ouders in je 
kinderopvang.
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JEUGDLAAN 2, 3900 PELT

CC PALETHE PELT (1)

vrijdag

28
JANUARI

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

 “REWIND – FAST 
FORWARD”, 
TERUGKIJKEN OP JOUW 
‘STERK WERK’
De Aanstokerij

Wanneer we reflecteren, dan 
denken we na over ons gedrag 
en onze emoties. We verkennen 
situaties uit het verleden, 
bekijken hoe we die in de 
toekomst kunnen gebruiken en 
ontdekken waar onze sterktes 
liggen.
Reflecteren is onmisbaar om als 
kinderbegeleider te groeien in je 
job. In deze workshop oefenen 
we in een veilige situatie, aan de 
hand van korte spel- en doe-
opdrachten. We gaan aan de 
slag met concrete voorbeelden 
en zoeken samen naar manieren 
om ons te verbinden met de 
kinderen en wat er in hen leeft

MUZIEK ZONDER BOE OF 
BA
Tamboeri

In deel 1 van deze workshop 
gaan we aan de slag met 
liedjes, muzikale spelletjes en 
werkvormen voor de jongste 
kinderen (2,5-6 jaar). De liedjes 
en spelletjes worden aangepast 
aan de tijd van het jaar en 
de noden en wensen van de 
deelnemers. Met eenvoudige 
materialen, zoals tikstokken, 
schudeieren, gekleurde doekjes, 
regenmakers en klankstaven. 
Veel van deze instrumenten 
kunnen ook makkelijk zelf 
gemaakt worden. 
In deel 2 komen muzikale 
werkvormen en spelen aan 
bod die meer uitdagend zijn en 
meer geschikt voor 7-12 jarigen: 
slagwerk en ritme werk. We 
werken met rap muziek, cement 
kuipen en lichaamspercussie. 
Alle activiteiten kunnen ook 
vertaald worden naar de andere 
leeftijdsgroep. 
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MAALTEKOUTER 3, 9051 GENT

HOLIDAY INN GENT EXPO (1)

donderdag

03
FEBRUARI

BRANDBESTRIJDING
Alert!

In deze praktische sessie leren 
we jullie op een toffe manier de 
belangrijkste basisprincipes van 
brandbestrijding aan. 
Na een uurtje boeiende en 
cruciale uitleg, waarin we jullie 
het belang van veilig blussen 
aanleren, aantonen hoe snel een 
brand kan evolueren en wat de 
grootste gevaren zijn, komen 
we van onze stoel af. Samen 
gaan we aan de slag en leren 
we vaste stoffen blussen met 
schuim, elektriciteitsbranden 
klein krijgen met CO2 en een 
brandende frietketel blussen 
met een blusdeken. Al wat warm 
gelopen voor deze sessie? 

Na deze opleiding krijg je 
als deelnemer een attest 
brandbestrijding erkend door 
Kind en Gezin.

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 

SONOKIDS
Musica

Wil je de alledaagse routine 
meer muzikale kleur geven?
In Sonokids krijg je werkvormen 
en methodes aangereikt om 
muzikale creaties te maken 
met de kinderen. Muzikale 
interacties ontstaan heel 
natuurlijk en al spelend tijdens 
de kinderopvang. Elk materiaal 
heeft zijn eigen geluid. Hoe 
klinken al die geluiden samen? 
Door hiermee aan de slag te 
gaan word je je bewust van het 
muzikale potentieel in alledaagse 
materialen en situaties.

Concreet leer je tips en tricks 
die onmiddellijk toepasbaar 
zijn in de kinderopvang en zal 
je muzikale zelfvertrouwen 
gegroeid zijn na het volgen van 
deze workshop.
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WARANDESTRAAT 42, 2300 TURNHOUT

DE WARANDE TURNHOUT (2)

maandag

 7
FEBRUARI

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

 
 
 

MUZIEK ZONDER BOE OF 
BA
Tamboeri

In deel 1 van deze workshop 
gaan we aan de slag met 
liedjes, muzikale spelletjes en 
werkvormen voor de jongste 
kinderen (2,5-6 jaar). De liedjes 
en spelletjes worden aangepast 
aan de tijd van het jaar en 
de noden en wensen van de 
deelnemers. Met eenvoudige 
materialen, zoals tikstokken, 
schudeieren, gekleurde doekjes, 
regenmakers en klankstaven. 
Veel van deze instrumenten 
kunnen ook makkelijk zelf 
gemaakt worden. 
In deel 2 komen muzikale 
werkvormen en spelen aan 
bod die meer uitdagend zijn en 
meer geschikt voor 7-12 jarigen: 
slagwerk en ritme werk. We 
werken met rap muziek, cement 
kuipen en lichaamspercussie. 
Alle activiteiten kunnen ook 
vertaald worden naar de andere 
leeftijdsgroep. 
*Deze workshop heeft 
gelijkenissen met de workshop 
Muziek uit 2018.

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 
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MAALTEKOUTER 3, 9051 GENT

HOLIDAY INN GENT EXPO (2)

dinsdag

15
FEBRUARI

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

“REWIND – FAST 
FORWARD”, 
TERUGKIJKEN OP JOUW 
‘STERK WERK’
De Aanstokerij

Wanneer we reflecteren, dan 
denken we na over ons gedrag 
en onze emoties. We verkennen 
situaties uit het verleden, 
bekijken hoe we die in de 
toekomst kunnen gebruiken en 
ontdekken waar onze sterktes 
liggen.
Reflecteren is onmisbaar om als 
kinderbegeleider te groeien in je 
job. In deze workshop oefenen 
we in een veilige situatie, aan de 
hand van korte spel- en doe-
opdrachten. We gaan aan de 
slag met concrete voorbeelden 
en zoeken samen naar manieren 
om ons te verbinden met de 
kinderen en wat er in hen leeft.
 
 
 

INSPIRATIETHEATER:  
EEN ACTIEVE 
MANIER OM JE 
COMMUNICATIEVE 
VAARDIGHEDEN TE 
TRAINEN
VCOK

Tijdens deze workshop ligt 
het accent op doen! Alvorens 
te starten met het echte 
werk, ga je aan de slag met 
leuke oefeningen uit het 
improvisatietheater. Vervolgens 
spelen we herkenbare situaties 
uit de dagelijkse communicatie 
met ouders en dit in een warme 
en veilige omgeving. Je gaat naar 
huis met “Do’s en Don’ts” van 
communicatie met ouders in je 
kinderopvang.
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BOEVERIESTRAAT 2, 8000 BRUGGE

NH HOTEL BRUGGE

donderdag

17
FEBRUARI

MUZIEK ZONDER BOE OF 
BA
Tamboeri

In deel 1 van deze workshop 
gaan we aan de slag met 
liedjes, muzikale spelletjes en 
werkvormen voor de jongste 
kinderen (2,5-6 jaar). De liedjes 
en spelletjes worden aangepast 
aan de tijd van het jaar en 
de noden en wensen van de 
deelnemers. Met eenvoudige 
materialen, zoals tikstokken, 
schudeieren, gekleurde doekjes, 
regenmakers en klankstaven. 
Veel van deze instrumenten 
kunnen ook makkelijk zelf 
gemaakt worden. 
In deel 2 komen muzikale 
werkvormen en spelen aan 
bod die meer uitdagend zijn en 
meer geschikt voor 7-12 jarigen: 
slagwerk en ritme werk. We 
werken met rap muziek, cement 
kuipen en lichaamspercussie. 
Alle activiteiten kunnen ook 
vertaald worden naar de andere 
leeftijdsgroep. 
*Deze workshop heeft 
gelijkenissen met de workshop 
Muziek uit 2018.

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 

INSPIRATIETHEATER:  
EEN ACTIEVE 
MANIER OM JE 
COMMUNICATIEVE 
VAARDIGHEDEN TE 
TRAINEN
VCOK

Tijdens deze workshop ligt 
het accent op doen! Alvorens 
te starten met het echte 
werk, ga je aan de slag met 
leuke oefeningen uit het 
improvisatietheater. Vervolgens 
spelen we herkenbare situaties 
uit de dagelijkse communicatie 
met ouders en dit in een warme 
en veilige omgeving. Je gaat naar 
huis met “Do’s en Don’ts” van 
communicatie met ouders in je 
kinderopvang.
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DOORNIKSESTEENWEG 216, 8500 KORTRIJK

KORTRIJK XPO MC

vrijdag

25
FEBRUARI

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

BRANDBESTRIJDING
Alert!

In deze praktische sessie leren 
we jullie op een toffe manier de 
belangrijkste basisprincipes van 
brandbestrijding aan. 
Na een uurtje boeiende en 
cruciale uitleg, waarin we jullie 
het belang van veilig blussen 
aanleren, aantonen hoe snel een 
brand kan evolueren en wat de 
grootste gevaren zijn, komen 
we van onze stoel af. Samen 
gaan we aan de slag en leren 
we vaste stoffen blussen met 
schuim, elektriciteitsbranden 
klein krijgen met CO2 en een 
brandende frietketel blussen 
met een blusdeken. Al wat warm 
gelopen voor deze sessie? 

Na deze opleiding krijg je 
als deelnemer een attest 
brandbestrijding erkend door 
Kind en Gezin.

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 
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VAN BEETHOVENSTRAAT 8/10, 2800 MECHELEN

LAMOT MECHELEN

donderdag

10
MAART

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

SONOKIDS
Musica

Wil je de alledaagse routine 
meer muzikale kleur geven?
In Sonokids krijg je werkvormen 
en methodes aangereikt om 
muzikale creaties te maken 
met de kinderen. Muzikale 
interacties ontstaan heel 
natuurlijk en al spelend tijdens 
de kinderopvang. Elk materiaal 
heeft zijn eigen geluid. Hoe 
klinken al die geluiden samen? 
Door hiermee aan de slag te 
gaan word je je bewust van het 
muzikale potentieel in alledaagse 
materialen en situaties.

Concreet leer je tips en tricks 
die onmiddellijk toepasbaar 
zijn in de kinderopvang en zal 
je muzikale zelfvertrouwen 
gegroeid zijn na het volgen van 
deze workshop.
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WILRIJKSTRAAT 45, 2140 ANTWERPEN

HET SCOUTSHUIS WILRIJK (1)

donderdag

17
MAART

“REWIND – FAST 
FORWARD”, 
TERUGKIJKEN OP JOUW 
‘STERK WERK’
De Aanstokerij

Wanneer we reflecteren, dan 
denken we na over ons gedrag 
en onze emoties. We verkennen 
situaties uit het verleden, 
bekijken hoe we die in de 
toekomst kunnen gebruiken en 
ontdekken waar onze sterktes 
liggen.
Reflecteren is onmisbaar om als 
kinderbegeleider te groeien in je 
job. In deze workshop oefenen 
we in een veilige situatie, aan de 
hand van korte spel- en doe-
opdrachten. We gaan aan de 
slag met concrete voorbeelden 
en zoeken samen naar manieren 
om ons te verbinden met de 
kinderen en wat er in hen leeft

 
 

MUZIEK ZONDER BOE OF 
BA
Tamboeri

In deel 1 van deze workshop 
gaan we aan de slag met 
liedjes, muzikale spelletjes en 
werkvormen voor de jongste 
kinderen (2,5-6 jaar). De liedjes 
en spelletjes worden aangepast 
aan de tijd van het jaar en 
de noden en wensen van de 
deelnemers. Met eenvoudige 
materialen, zoals tikstokken, 
schudeieren, gekleurde doekjes, 
regenmakers en klankstaven. 
Veel van deze instrumenten 
kunnen ook makkelijk zelf 
gemaakt worden. 
In deel 2 komen muzikale 
werkvormen en spelen aan 
bod die meer uitdagend zijn en 
meer geschikt voor 7-12 jarigen: 
slagwerk en ritme werk. We 
werken met rap muziek, cement 
kuipen en lichaamspercussie. 
Alle activiteiten kunnen ook 
vertaald worden naar de andere 
leeftijdsgroep. 
*Deze workshop heeft 
gelijkenissen met de workshop 
Muziek uit 2018.

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 
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GENTSEWEG 280, 9120 BEVEREN

VAN DER VALK BEVEREN

donderdag

25
MAART

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 

SONOKIDS
Musica

Wil je de alledaagse routine 
meer muzikale kleur geven?
In Sonokids krijg je werkvormen 
en methodes aangereikt om 
muzikale creaties te maken 
met de kinderen. Muzikale 
interacties ontstaan heel 
natuurlijk en al spelend tijdens 
de kinderopvang. Elk materiaal 
heeft zijn eigen geluid. Hoe 
klinken al die geluiden samen? 
Door hiermee aan de slag te 
gaan word je je bewust van het 
muzikale potentieel in alledaagse 
materialen en situaties.

Concreet leer je tips en tricks 
die onmiddellijk toepasbaar 
zijn in de kinderopvang en zal 
je muzikale zelfvertrouwen 
gegroeid zijn na het volgen van 
deze workshop.
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INFIRMERIESTRAAT ZN, 3290 DIEST

BEGIJNHOF DIEST

dinsdag

29
MAART

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

PRATEN MET OUDERS, 
HOE DOE JE DAT?
Gil Geron

Ouders zijn belangrijke partners 
voor de kinderopvang. Ouders 
spreken je aan, willen soms 
stoom aflaten, hebben andere 
ideeën, zijn nieuwsgierig 
naar jouw mening over hun 
kind of vragen een tip over 
het opvoeden. In de vorming 
‘communiceren met ouders’ 
leren we praktijkgericht hoe 
‘verbindend communiceren’ 
een fijne samenwerking kan 
nastreven. Zowel bij negatieve 
als bij positieve boodschappen 
is het immers belangrijk om te 
zoeken naar verbinding.

MUZIEK ZONDER BOE OF 
BA
Tamboeri

In deel 1 van deze workshop 
gaan we aan de slag met 
liedjes, muzikale spelletjes en 
werkvormen voor de jongste 
kinderen (2,5-6 jaar). De liedjes 
en spelletjes worden aangepast 
aan de tijd van het jaar en 
de noden en wensen van de 
deelnemers. Met eenvoudige 
materialen, zoals tikstokken, 
schudeieren, gekleurde doekjes, 
regenmakers en klankstaven. 
Veel van deze instrumenten 
kunnen ook makkelijk zelf 
gemaakt worden. 
In deel 2 komen muzikale 
werkvormen en spelen aan 
bod die meer uitdagend zijn en 
meer geschikt voor 7-12 jarigen: 
slagwerk en ritme werk. We 
werken met rap muziek, cement 
kuipen en lichaamspercussie. 
Alle activiteiten kunnen ook 
vertaald worden naar de andere 
leeftijdsgroep. 
*Deze workshop heeft 
gelijkenissen met de workshop 
Muziek uit 2018.
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E17, 9810 NAZARETH

VAN DER VALK NAZARETH

donderdag

31
MAART

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

 
 
 

MUZIEK ZONDER BOE OF 
BA
Tamboeri

In deel 1 van deze workshop 
gaan we aan de slag met 
liedjes, muzikale spelletjes en 
werkvormen voor de jongste 
kinderen (2,5-6 jaar). De liedjes 
en spelletjes worden aangepast 
aan de tijd van het jaar en 
de noden en wensen van de 
deelnemers. Met eenvoudige 
materialen, zoals tikstokken, 
schudeieren, gekleurde doekjes, 
regenmakers en klankstaven. 
Veel van deze instrumenten 
kunnen ook makkelijk zelf 
gemaakt worden. 
In deel 2 komen muzikale 
werkvormen en spelen aan 
bod die meer uitdagend zijn en 
meer geschikt voor 7-12 jarigen: 
slagwerk en ritme werk. We 
werken met rap muziek, cement 
kuipen en lichaamspercussie. 
Alle activiteiten kunnen ook 
vertaald worden naar de andere 
leeftijdsgroep. 
*Deze workshop heeft 
gelijkenissen met de workshop 
Muziek uit 2018.
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WILRIJKSTRAAT 45, 2140 ANTWERPEN

HET SCOUTSHUIS WILRIJK (2)

dinsdag

19
APRIL

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

PRATEN MET OUDERS, 
HOE DOE JE DAT?
Gil Geron

Ouders zijn belangrijke partners 
voor de kinderopvang. Ouders 
spreken je aan, willen soms 
stoom aflaten, hebben andere 
ideeën, zijn nieuwsgierig 
naar jouw mening over hun 
kind of vragen een tip over 
het opvoeden. In de vorming 
‘communiceren met ouders’ 
leren we praktijkgericht hoe 
‘verbindend communiceren’ 
een fijne samenwerking kan 
nastreven. Zowel bij negatieve 
als bij positieve boodschappen 
is het immers belangrijk om te 
zoeken naar verbinding.

BRANDBESTRIJDING
Alert!

In deze praktische sessie leren 
we jullie op een toffe manier de 
belangrijkste basisprincipes van 
brandbestrijding aan. 
Na een uurtje boeiende en 
cruciale uitleg, waarin we jullie 
het belang van veilig blussen 
aanleren, aantonen hoe snel een 
brand kan evolueren en wat de 
grootste gevaren zijn, komen 
we van onze stoel af. Samen 
gaan we aan de slag en leren 
we vaste stoffen blussen met 
schuim, elektriciteitsbranden 
klein krijgen met CO2 en een 
brandende frietketel blussen 
met een blusdeken. Al wat warm 
gelopen voor deze sessie? 

Na deze opleiding krijg je 
als deelnemer een attest 
brandbestrijding erkend door 
Kind en Gezin.
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AALSTERSEDREEF 1, 1790 AFFLIGEM

DE KLUIZERIJ AFFLIGEM

dinsdag

26
APRIL

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

 
 
 

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 

SONOKIDS
Musica

Wil je de alledaagse routine 
meer muzikale kleur geven?
In Sonokids krijg je werkvormen 
en methodes aangereikt om 
muzikale creaties te maken 
met de kinderen. Muzikale 
interacties ontstaan heel 
natuurlijk en al spelend tijdens 
de kinderopvang. Elk materiaal 
heeft zijn eigen geluid. Hoe 
klinken al die geluiden samen? 
Door hiermee aan de slag te 
gaan word je je bewust van het 
muzikale potentieel in alledaagse 
materialen en situaties.

Concreet leer je tips en tricks 
die onmiddellijk toepasbaar 
zijn in de kinderopvang en zal 
je muzikale zelfvertrouwen 
gegroeid zijn na het volgen van 
deze workshop.
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BRABANTLAAN 1, 3001 LEUVEN

BRABANTHAL LEUVEN (2)

maandag

 9
MEI

AU TIS ME WAT!
Autismeplus 

Waarom wordt Lukas zo vaak 
boos uit het niets en vraagt 
Thomas wel tien keer wie hem 
komt halen en hoelang het nog 
duurt? En waarom merk ik dat 
Jef mij vaak niet begrijpt? 
Op deze en vele vragen 
antwoorden we niet met dure 
woorden of theorieën maar met 
concreet toepasbare inzichten, 
veel praktische tips en tricks en 
ondersteunend materiaal voor 
de kinderen met autisme.
We bespreken vanuit onze 
eigen ervaringen een filmpje 
waarin Rita vertelt over haar 
moeilijke en mooie ervaringen 
met de kinderen met autisme 
in de buitenschoolse opvang 
waar ze werkt. Recht uit de 
praktijk! 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. 

INSPIRATIETHEATER:  
EEN ACTIEVE 
MANIER OM JE 
COMMUNICATIEVE 
VAARDIGHEDEN TE 
TRAINEN
VCOK

Tijdens deze workshop ligt 
het accent op doen! Alvorens 
te starten met het echte 
werk, ga je aan de slag met 
leuke oefeningen uit het 
improvisatietheater. Vervolgens 
spelen we herkenbare situaties 
uit de dagelijkse communicatie 
met ouders en dit in een warme 
en veilige omgeving. Je gaat naar 
huis met “Do’s en Don’ts” van 
communicatie met ouders in je 
kinderopvang.

 
 
 

SONOKIDS
Musica

Wil je de alledaagse routine 
meer muzikale kleur geven?
In Sonokids krijg je werkvormen 
en methodes aangereikt om 
muzikale creaties te maken 
met de kinderen. Muzikale 
interacties ontstaan heel 
natuurlijk en al spelend tijdens 
de kinderopvang. Elk materiaal 
heeft zijn eigen geluid. Hoe 
klinken al die geluiden samen? 
Door hiermee aan de slag te 
gaan word je je bewust van het 
muzikale potentieel in alledaagse 
materialen en situaties.

Concreet leer je tips en tricks 
die onmiddellijk toepasbaar 
zijn in de kinderopvang en zal 
je muzikale zelfvertrouwen 
gegroeid zijn na het volgen van 
deze workshop.
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ELFDE-LINIESTRAAT 23A, 3500 HASSELT

PXL-CONGRESS HASSELT (2)

dinsdag

17
MEI

BOOST JE CREATIVITEIT
VDS - Speelmakers 

Supermarkt op stelten, geheime 
wereld achter het behang of 
de grote roze koekjesfabriek… 
Spelen en inkleding is zoveel 
meer dan de clichés waar we 
spontaan aan denken. 
Hoe bedenk je dit? Hoe raak 
je in die creatieve zone als 
begeleider? 
We reiken manieren aan om 
op originele en inspirerende 
thema’s en ideeën te komen, 
geen idee is te gek! We staan stil 
bij het selecteren én uitwerken 
van die ideeën. Kortom: een 
hele waaier aan tips om écht te 
spelen op kindermaat, anders 
dan anders, wat gekker dan 
normaal!

 “REWIND – FAST 
FORWARD”, 
TERUGKIJKEN OP JOUW 
‘STERK WERK’
De Aanstokerij

Wanneer we reflecteren, dan 
denken we na over ons gedrag 
en onze emoties. We verkennen 
situaties uit het verleden, 
bekijken hoe we die in de 
toekomst kunnen gebruiken en 
ontdekken waar onze sterktes 
liggen.
Reflecteren is onmisbaar om als 
kinderbegeleider te groeien in je 
job. In deze workshop oefenen 
we in een veilige situatie, aan de 
hand van korte spel- en doe-
opdrachten. We gaan aan de 
slag met concrete voorbeelden 
en zoeken samen naar manieren 
om ons te verbinden met de 
kinderen en wat er in hen leeft

PRATEN MET OUDERS, 
HOE DOE JE DAT?
Gil Geron

Ouders zijn belangrijke partners 
voor de kinderopvang. Ouders 
spreken je aan, willen soms 
stoom aflaten, hebben andere 
ideeën, zijn nieuwsgierig 
naar jouw mening over hun 
kind of vragen een tip over 
het opvoeden. In de vorming 
‘communiceren met ouders’ 
leren we praktijkgericht hoe 
‘verbindend communiceren’ 
een fijne samenwerking kan 
nastreven. Zowel bij negatieve 
als bij positieve boodschappen 
is het immers belangrijk om te 
zoeken naar verbinding.
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H. SPILLEBOUTDREEF 1, 8800 ROESELARE

CC DE SPIL ROESELARE

dinsdag

 7
JUNI

“REWIND – FAST 
FORWARD”, 
TERUGKIJKEN OP JOUW 
‘STERK WERK’
De Aanstokerij

Wanneer we reflecteren, dan 
denken we na over ons gedrag 
en onze emoties. We verkennen 
situaties uit het verleden, 
bekijken hoe we die in de 
toekomst kunnen gebruiken en 
ontdekken waar onze sterktes 
liggen.
Reflecteren is onmisbaar om als 
kinderbegeleider te groeien in je 
job. In deze workshop oefenen 
we in een veilige situatie, aan de 
hand van korte spel- en doe-
opdrachten. We gaan aan de 
slag met concrete voorbeelden 
en zoeken samen naar manieren 
om ons te verbinden met de 
kinderen en wat er in hen leeft

VUURSLANGEN EN 
ANDERE AVONTUURLIJKE 
BEESTEN
oMvormiNg

Ooit al eens een vuurslang 
van dichtbij gezien? Zij vormt 
de start (én het einde) van 
een uitdagende sessie rond 
avontuurlijk spelen in de 
kinderopvang. Naast een boel 
nieuwe ideeën voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar krijg je zicht 
op het belang van avontuurlijk 
spelen voor hen. Je krijgt 
handvaten mee om stil te staan 
bij je eigen grenzen en die 
van je collega’s. Je leert ook 
om de risico’s van avontuurlijk 
spelen goed in te schatten en 
aanpassingen te zoeken zodat 
weinig of niets het speelplezier 
van de kinderen in de weg staat. 

SONOKIDS
Musica

Wil je de alledaagse routine 
meer muzikale kleur geven?
In Sonokids krijg je werkvormen 
en methodes aangereikt om 
muzikale creaties te maken 
met de kinderen. Muzikale 
interacties ontstaan heel 
natuurlijk en al spelend tijdens 
de kinderopvang. Elk materiaal 
heeft zijn eigen geluid. Hoe 
klinken al die geluiden samen? 
Door hiermee aan de slag te 
gaan word je je bewust van het 
muzikale potentieel in alledaagse 
materialen en situaties.

Concreet leer je tips en tricks 
die onmiddellijk toepasbaar 
zijn in de kinderopvang en zal 
je muzikale zelfvertrouwen 
gegroeid zijn na het volgen van 
deze workshop.
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