
FORMEEL MAAR OOK INFORMEEL
Ik merk in mijn team van de buitenschoolse kinderopvang dat het soms moeilijk is om bepaalde 
veranderingen door te voeren. De minivormingen helpen mij daar enorm bij doordat ze een 
formeel middel zijn, het komt niet van mij persoonlijk. Omdat we ze bij ons in de opvang kunnen 
doen, komen ze informeler over waardoor de materie of verandering niet te zwaar valt bij de 
medewerkers. 

AFGEWERKT PRODUCT 
Ik ben zo blij dat ik het niet allemaal zelf moet gaan verzinnen. De minivormingen 
zijn afgewerkte producten, ze zitten goed in elkaar, zijn duidelijk en op maat van de 
medewerkers. Per minivorming is er een voorbereiding, een powerpointpresentatie 
met beeldmateriaal, en indien van toepassing achtergrondinformatie beschikbaar. 
Zo kan je je als verantwoordelijke inlezen in het thema.

DWINGEN TOT PARTICIPATIE 
Als er zaken moeten veranderen is het altijd een voordeel om met inbreng van 
je medewerkers tot die verandering te komen. Dan worden veranderingen ook 
makkelijker aangenomen en toegepast. De minivormingen zijn zo opgebouwd 
dat ze dwingen tot participatie en dat zorgt ervoor dat het beter blijft hangen. 

FLEXIBEL 
De minivormingen zijn opgedeeld per thema, maar elke opleiding kan je ook 
losstaand volgen. Wat ze flexibel inzetbaar maakt. Ook was ik vroeger in de 
verkeerde veronderstelling dat je de vormingen altijd met je hele team moest 
volgen. Ondertussen heeft de praktijk mij geleerd dat je ze ook persoonlijk kan 
toepassen. Heb je bijvoorbeeld 2 mensen in je groep waarvan je merkt dat ze 
wat verlegen zijn om met ouders te praten, dan kun je de minivorming rond 
dat thema enkel met hen doen. 

KORT EN KRACHTIG 
Een minivorming duurt ongeveer een uur, dat vind ik tof, op die manier kun je ze 
maandelijks inplannen. Binnen een minivorming van 1 uur is het ook niet alleen maar 
kijken en luisteren, je mag eens iets doen, er zitten spellen in verwerkt, maar altijd 
binnen hetzelfde thema, dus het verveelt niet. 

Els Stoop

DIVERSCITY.BE    DIVERSCITY JAARVERSLAG 2017/ pagina 7

 
#8 WESTERLO 
Gemeente en OCMW Westerlo werken aan 
een innovatieve arbeidsorganisatie. Na een 
proefproject in de buitenschoolse kinderopvang 
met als doelstelling meer autonomie en 
zelfredzaamheid binnen de teams wordt nu 
gekeken hoe dit door te trekken naar andere 
teams binnen het bestuur.

MINI maxi 
 Minivormingen voor maximaal resultaat

De eerste minivormingen werden in 2014 door Diverscity gelanceerd. Minivormingen zijn korte, kant -en-klare, downloadbare vormingen 
van één uur om op de werkplek in te zetten. De basis is altijd een filmpje met herkenbare situaties uit een specifieke werkcontext. 
Die situaties worden aan de hand van reflecterende vragen besproken. Daarna volgen er verdiepende oefeningen of opdrachten. In 
2017 hebben we het aanbod nog verder uitgebreid . Els Stoop, coördinator van het initiatief buitenschoolse opvang van de gemeente 

Wommelgem vertelt waarom zij fan is van de minivormingen.

Meer info of zelf aan de slag met minivormingen?  
www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen-op-maat/minivormingen 

FOCUS op talent!
Innovatieve HRM-Projecten


