Vorming en ondersteuning IBO
voor professionals
JANUARI - JUNI 2021

Met ‘Opgroeien in Brussel’
verhogen we samen de kwaliteit
van de Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel.

Werk jij in een IBO voor onze
Brusselse ketjes?

Het is onze missie om samen met
onze partners een vruchtbare
leeromgeving te creëren voor jou
en je medewerkers.

Dan zijn wij er voor jou!
‘Opgroeien in Brussel’ van de VGC
zijn vormingen en ondersteuning op
maat voor professionals die met jonge
kinderen werken in de kinderopvang.

Zo bouwen we mee aan de
weg naar een sterke opvoeding
die kansen creëert en waarin
kinderen zich goed en betrokken
voelen.

Twee keer per jaar stellen we een
aanbod samen van cursussen,
intervisies en workshops. Hiervoor
schrijf je je online in.

Omdat kinderen in Brussel alle
kansen op ontwikkeling en geluk
verdienen.

INLEIDING /

Daarnaast bieden we advies en
begeleiding op maat. Elke vraag is
welkom. Onze pedagogisch ondersteuners behandelen ze telkens
met zorg en op maat. De vorm en
het verloop van de ondersteuning
bepalen we samen.
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\ INHOUD

Intervisies, labo’s,
workshops en
cursussen

VORMINGEN JANUARI TOT JUNI 2021
Praktijkgerichte intervisies, labo’s, workshops en
cursussen.
Voor professionals uit de IBO’s in Brussel.
Deelnemen is gratis.

INSCHRIJVEN

CONTACT

Inschrijven kan van 16 november tot 11 december 2021
via de website vorming-opgroeieninbrussel.vgc.be.
Enkel beheerders (leidinggevenden) kunnen inloggen en
inschrijven, maar iedereen kan het aanbod raadplegen.

opgroeieninbrussel@vgc.be
02 563 03 76
 www.opgroeieninbrussel.be

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

 OpgroeieninBrussel

Vlaamse Gemeenschapscommissie
entiteit Gezin
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

AANMOEDIGINGSSUBSIDIE
Je kan bij entiteit Gezin van VGC een aanmoedigingssubsidie aanvragen voor het organiseren van studiedagen.
Meer informatie:
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/
gezin/subsidie-voor-studiedagen-gezin-2020

VORMINGSAANBOD /
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Intervisies
Tijdens intervisie gaan pedagogisch coaches 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. Coachen in een IBO
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.
Olivia De Sutter - Opgroeien in Brussel
vr. 22/01, do. 18/03 en do. 20/05/2021
9u30-12u30

VORMINGSAANBOD /
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Labo’s
Een labo is een plaats voor onderzoek. Labo’s zijn voor leidinggevenden en pedagogisch coaches. Samen met collega’s uit andere
IBO’s en kinderdagverblijven voel je je even een laborant. Je wisselt
ervaringen uit over thema’s uit de praktijk. Creativiteit, ideeën en
verbeeldingskracht staan centraal! De pedagogisch ondersteuners
van Opgroeien in Brussel begeleiden de labo’s.

1. Team motiveren IBO

KDV

Wat motiveert je in je job? Waarom ga je elke werkdag graag
naar het werk en wat zijn je energiegevers en energievreters?
Deze vragen kan je ook doortrekken naar je team. Wat motiveert iedereen om er elke keer weer te staan? Hoe gemotiveerd
zijn jullie als team?
Tijdens dit labo bespreken we de motivatie in je team en welke
factoren een invloed hebben op die motivatie. We zoeken naar
manieren om mensen elke dag met ‘goesting’ naar het werk
te laten komen .
Marie Lindemans en Hanne Maes
do. 25/02/2021
9u30-12u3

2. Oplossingsgericht coachen IBO

3. De effecten van Corona IBO

Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrift staan als ‘het jaar
van corona’: van operationeel blijven tijdens de lockdown
naar een golvend najaar. Corona had en heeft een impact
op elk van ons.

KDV

Wil je graag meer vanuit de veranderwens van je team
werken? Wil je de krachten en sterktes van je team zichtbaar maken in plaats van te focussen op de problemen?
Tijdens dit labo maak je kennis met enkele technieken van
het oplossingsgericht coachen. Via je succeservaringen gaan
we op zoek naar de sleutelmomenten om te coachen vanuit
het oplossingsgericht denken.

Hoe hebben kinderen, ouders, medewerkers en jijzelf deze
periode ervaren? Welke effecten had dit op jullie wenbeleid,
samenwerking met de ouders, de dagelijkse organisatie van de
groepen, ouderparticipatie? Wat liep goed en wat liep minder
goed? We zoeken naar manieren om binnen deze context
en ook in het belang van de kinderen het partnerschap met
alle ouders in te vullen en te werken aan de veerkracht van
het team.

Olivia De Sutter en Hanne Maes
di. 30/03/2021

Britt Destaerke en Caroline Vos

9u30-12u30

do. 07/01/2021
9u30-12u30

VORMINGSAANBOD /
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Workshops
Workshops zijn voor IBO-begeleiders. De focus ligt op actie! Tijdens een workshop
oefen je nieuwe vaardigheden en doe je inspiratie op. Die vaardigheden kan je
onmiddellijk gebruiken in je eigen IBO. Er zijn workshops rond uiteenlopende
thema’s. Ze worden begeleid door mensen die dagelijks met die thema’s bezig zijn.

1. De stad is een prentenboek
Wist je dat je buiten, op straat, op verteltocht kan gaan?
We gaan effectief op wandel in de stad. Je oefent om je in te
leven in de beleving van kinderen. Je leert de straatbeelden
vanuit hun ogen te bekijken. We kijken naar verkeerstekens,
graffiti, reclameborden, stripmuren… Je leert even stil te staan
bij al dat moois, aan te sluiten bij de verwondering van kinderen
en de beelden te laten spreken.
Trek in elk geval stevige schoenen aan en zorg voor kleding die
bij het weer past! En vergeet je smartphone of je camera niet!
Krista Donckers - Opgroeien in Brussel
vr. 19/02/2021
10u-14u30

2. Oog voor verontrusting
Medewerkers van IBO’s ontmoeten regelmatig kinderen die
opgroeien in thuissituaties waar verontrusting of onveiligheid
aanwezig is. Het is belangrijk dat signalen van verontrusting
tijdig worden opgemerkt, zodat de nodige hulp kan geboden
worden. Het IBO kan hier een belangrijke rol vervullen. Het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel ontwierp
een stappenplan dat een leidraad biedt bij het detecteren en
aanpakken van verontrusting in de thuissituatie van jonge
kinderen. In deze interactieve workshop koppelen we theorie
aan praktijk en gaan we dieper in op het thema ‘verontrusting’
en op aanpak ervan in de dagelijkse werking.
Evi Verdoodt - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
vr. 23/04/2021
10u-14u30

VORMINGSAANBOD /
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3. IBO in beweging
In deze workshop leer je hoe je beweging en sport op een
speelse wijze een plaats kan geven in je IBO. Je krijgt praktische
tips en je test spel- en sportmateriaal uit. Hoe sport je met
de verschillende leeftijdsgroepen in je IBO? Hoe motiveer je
kinderen om kennis te maken met nieuwe sporten? Al bewegend gaan we samen aan de slag!
Koen De Keersmaecker - Sportdienst VGC
ma. 01/03/2021
9u30-14u00

4. Welkom in Spelgië
Waar haal je telkens opnieuw de inspiratie om leuke
thema’s te bedenken voor kinderen? We maken een aantal
thema-uitstappen, ter voorbereiding van je eigen project- of
vakantiewerking. We brainstormen over vakantiethema’s en
selecteren hieruit de beste voorstellen, we bedenken spetterende activiteiten, stellen weekoverzichten samen, werken de
inkleding uit, … het hoort er allemaal bij.
Wouter Van Verdegem - VCOK
di. 01/06/2021
10u-14u30
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Cursussen
Cursussen zijn enkel voor leidinggevenden en pedagogisch coaches.
Aan deze cursussen nemen ook leidinggevenden uit de kinderdagverblijven deel. De cursussen gaan over uiteenlopende thema’s en
vertrekken vanuit een theoretisch kader. Dit wordt nadien
gekoppeld aan de praktijk. Tijdens een cursus krijg je de kans
om samen met andere deelnemers te oefenen, te reflecteren en
ervaringen te delen. Zo ontwikkel en versterk je competenties
die je kan meenemen naar je IBO.

1. Timemanagement: hoe beheer ik mijn
agenda?

3. Groeien naar een natuurrijke kinderopvang
Wil jij ook een natuurrijke en duurzame opvang? In deze meerdaagse cursus werken we aan een visie op buiten spelen
in de natuur. Je doet daarnaast concrete inspiratie op voor
natuurbeleving en speelnatuur én je krijgt ondersteuning bij
je aanpak van dit groeiproces in samenspraak met je team, de
ouders en de kinderen.

We bespreken timemanagementvaardigheden, stresshanteringstechnieken en andere hulpbronnen die je veerkracht
bevorderen. We zoeken naar middelen om weer een evenwicht
te vinden, om stressbronnen in de werkomgeving of je persoonlijke levenssfeer aan te pakken, om effectief en efficiënt aan
het werk te gaan.

Mira Van Olmen - Kleefkruid
Linds De Maere - VCOK

vr. 05/02, vr. 26/02 en vr. 19/03/2021

ma. 10/05/2021

9u30-16u00 (eerste dag), 9u30-12u30 (twee volgende dagen)

9u30-16u00

2. Onthaalbeleid
Wat hebben startende medewerkers nodig? En hoe kan jij hen
hierbij ondersteunen? Hierover gaat onthaalbeleid: startende
medewerkers ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.
Tijdens deze cursus bespreken we het belang van een goed
onthaalbeleid. We gaan na uit welke onderdelen een onthaalbeleid bestaat. En we kijken hoe ver je organisatie al staat.
Maaike De Mey en Marie Lindemans - Opgroeien in Brussel
do. 11/02/2021
9u30-12u30
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\ CURSUSSEN

4. How to become a changemaker?
Bouwen aan een impactvol, duurzaam
gezondheidsbeleid IBO KDV

5. Het bruist van de activiteiten
Als pedagogisch coach of leidinggevende heb je de opdracht
begeleiders te motiveren en ondersteunen om een boeiend
en uitdagend spelaanbod te ontwikkelen. In deze vorming
krijg je tips en methodieken om samen met begeleiders leuke
activiteiten en spelimpulsen te bedenken en een planning op
te maken. Hoe kan je begeleiders motiveren om in te spelen
op wat kinderen doen en zo het spelaanbod vergroten? Hoe
breng je variatie in je dagelijks aanbod? Welke materialen zijn
uitnodigend? Hoe ga je in gesprek met begeleiders over hun
begeleidershouding in het begeleiden van spel? En hoe evalueer
je samen de activiteiten en vakantiewerking?

We willen graag het verschil maken, hier maken we werk van
tijdens deze 2 interactieve sessies!
Samen nemen we onze werking onder de loep, dromen waar we
naartoe willen, wat we al allemaal ondernemen en welke stappen
we graag nog nemen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en
het theoretisch 7 E model dompelen we jullie onder in de wondere
wereld van de gedragswetenschap en impactvol werken om zo
tot positieve acties te komen die het verschil maken.
Valérie Vermeiren - Good Planet

Veerle De Raeve - VCOK

di. 26/01 en do. 22/04/2021

do. 04/02 en 18/03/2021

9u30-12u30

VORMINGSAANBOD /

10u00 -14u30 (eerste dag) en 09u30 - 12u30 (tweede dag)
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CONTACTGEGEVENS LESGEVERS

Organisatie

Contact

Vormingscentrum Opvang en Kinderopvang (VCOK)

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

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

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

Good Planet

www.goodplanet.be/nl
a.leonard@goodplanet.be
+32 (0)474 11 85 43

Kleefkruid

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

Sportdienst VGC

www.sportinbrussel.be
sportdienst@vgc.be
02 563 05 14

Meer info over de expertise van onze partners?
Raadpleeg opgroeieninbrussel.be of mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be
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Advies en
begeleiding
op maat

VERSCHILLENDE VORMEN VAN
ADVIES EN BEGELEIDING OP MAAT
Studiedagen, coaching van het team, 1-op-1
coaching en video-interactiebegeleiding (VIB).
Elke vraag is welkom.
De ondersteuning is gratis.

AANVRAGEN
Advies en begeleiding op maat vraag je aan
bij je regionaal ondersteuner (zie pg. 27).
Afhankelijk van het thema doet je pedagogisch
ondersteuner de begeleiding zelf of verwijst hij/
zij door naar een collega of partner.
Vraag je advies en begeleiding 3 maanden op
voorhand aan.

LOCATIE
Bij jou op de werkvloer.

A DV I E S E N B E G E L E I D I N G O P M A AT /
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Studiedagen
Plan je een studiedag over een pedagogisch thema of over de werking van
het team? Dan kan je pedagogisch
ondersteuner je helpen bij de voorbereidingen. De ondersteuner kan de
studiedag zelf begeleiden of hiervoor
een partner aanspreken. Hieronder vind
je een greep uit het aanbod waarover
je studiedagen kan vragen:

Organisatie
• Missie en visie
• Activiteiten plannen

Kinderen
• Taal en meertaligheid
• (Risicovol) spelen met kinderen
• Omgaan met uitdagend gedrag

Team
• Talenten in het team
• Veerkracht in het team
• Communicatie in het team

Ouders
• Ouders leren kennen
• Praten met ouders
• Ouderparticipatie
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Coaching
van het
team

Organisatie
• Inclusief werken
• Omgaan met meertaligheid
• Warme transities (naar en
binnen IBO en school)

Wil je intensief werken rond een pedagogisch
thema of rond het functioneren van het team?
Dan is een coaching van het team iets voor jou.
De coaching gebeurt bij jou op de werkvloer.
Afhankelijk van het thema doet je pedagogisch
ondersteuner de coaching zelf of schakelt hij/zij
een partner in. Bij de start bepaal je samen welke
rol jij opneemt, en wat de coach kan betekenen.
Voor elk contactmoment bepaal je of heel het
team, een deel van een team of enkel de leidinggevende en/of pedagogisch coach aanwezig is. Een
studiedag (zie p. 21) is soms een onderdeel van de
coaching van het team. Hieronder lees je enkele
voorbeelden van teamcoachings:

A DV I E S E N B E G E L E I D I N G O P M A AT /

Kinderen
• Kinderen als onderzoekers
• Omgaan met uitdagend gedrag
• Welbevinden en betrokkenheid
bij kinderen

22

Ouders
• Armoede
• Ouderparticipatie
• Communiceren met ouders
• Verontrusting in
de thuissituatie

Gezondheid
• Gezonde voeding
• Bewegingsactiviteiten
• Natuur in de kinderopvang

Team
• Team onder de loep
• Stilvallen geeft veerkracht
• Communicatie in het team

Spel
• Creatief denken
• Risicovol spelen
• Inrichten van de ruimte
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1-op-1
coaching

Wil jij of een van je medewerkers bepaalde
vaardigheden verder ontwikkelen? Heb
je vragen over je functie of rol binnen
het team? Dan is er 1-op-1 coaching.
We gebruiken oplossingsgerichte methodieken, waarbij we vragen stellen die je
aan het denken zetten. Zo komen we tot
oplossingen en acties. Hieronder vind enkele
thema’s waarover we 1-op-1 coaching geven:
Voor kinderbegeleiders
• Kinderen emotioneel ondersteunen
• Kinderen educatief ondersteunen

Voor pedagogisch coaches
• Werken aan pedagogische kwaliteit
• Pedagogisch coach in actie
(stilstaan bij de coachfunctie en
coachingsvaardigheden)

Voor leidinggevenden
• Leerbeleid en onthaalbeleid
• Team motiveren en omgaan met
weerstand
• Welbevinden en betrokkenheid van
het team
A DV I E S E N B E G E L E I D I N G O P M A AT /
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Videointeractiebegeleiding
(VIB)
VIB of video-interactiebegeleiding is
een bijzondere vorm van video-coaching. Je bekijkt korte opnames van
interactiemomenten met kinderen.
Daarbij zoom je in op de initiatieven
van de kinderen. Je analyseert hoe
je de initiatieven ontvangt en welk
effect dit heeft op de kinderen. Het is
verrassend hoeveel dingen je ziet in
de opnames die je tijdens je dagelijkse
werk niet opmerkt.
De pedagogisch ondersteuners van
Opgroeien in Brussel zijn gecertificeerde VIB-begeleiders.
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Pedagogisch
ondersteuners

REGIONAAL
ONDERSTEUNERS

Regio 1

Regio 7

Hanne Maes

We hebben Brussel verdeeld in 8 regio’s:
iedere regio heeft een eigen pedagogisch
ondersteuner. Op de kaart zie je wie je
regionaal ondersteuner is.
Regio 3

NEDER-OVERHEEMBEEK

Laura Van De Velde

HAREN

LAKEN

JETTE

Regio 4

GANSHOREN
EVERE
SINT-AGATHABERCHEM

KOEKELBERG

SCHAARBEEK
SINT-JOOSTTEN-NODE

SINT-JANS-MOLENBEEK

SINT-LAMBRECHTS-

BRUSSEL

WOLUWE

ETTERBEEK

ANDERLECHT

SINT-GILLIS

SINT-PIETERSWOLUWE

ELSENE
VORST

Regio 5

Isabelle Quinten

OUDERGEM

Regio 6
WATERMAAL-

UKKEL

BOSVOORDE

Regio 2

Maaike De Mey
Regio 8

Olivia De Sutter
27
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Hanne Maes

Maaike De Mey

Pedagogisch ondersteuner
Regio 1 en 7

Pedagogisch ondersteuner
Regio 2

hanne.maes@vgc.be

maaike.demey@vgc.be

0491 865 195

0490 141 014

Laura Van De Velde

*

Isabelle Quinten

Pedagogisch ondersteuner
Regio 3 en 4

Pedagogisch ondersteuner
Regio 5 en 6

Pedagogisch ondersteuner
Regio 8

laura.vandevelde@vgc.be

isabelle.quinten@vgc.be

olivia.desutter@vgc.be

0491 865 194

0490 493 685

0490 522 064

Binnenkort verwelkomen wij een nieuwe collega. Het telefoonnummer
blijft hetzelfde. De andere contactgegevens updaten we online!
*

A DV I E S E N B E G E L E I D I N G O P M A AT /

28

Olivia De Sutter

Vier pedagogisch ondersteuners verdiepen zich in
een of meerdere thema’s.

EXPERTEN
Britt Destaerke

Krista Donckers

Ouders & diversiteit

Ontwikkeling van kinderen
& Taal

britt.destaerke@vgc.be

krista.donckers@vgc.be

02 563 03 77

02 563 03 53

Marie Lindemans

Caroline Vos

Kwaliteit

Geïntegreerd werken &
Educare

marie.lindemans@vgc.be

caroline.vos@vgc.be

02 563 03 56

02 563 03 55
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Partners

Meer info over de expertise van onze partners?
Raadpleeg opgroeieninbrussel.be of mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be

+ Hopon

PARTNERS /
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Projecten

Hop Up
Hop Up is een innovatief speelconcept. Kinderen (3 – 12 jaar)
tonen met Hop Up Playgrounds dat ze onderzoekers en architecten zijn. Ze kunnen ermee experimenteren en constructies
creëren. Zelfs de kleinste kinderen kunnen met de lichte materialen aan de slag. Hop Up inspireert jou om anders naar
kinderspel te kijken
De Hop Up bestaat uit 12 onderdelen die je kan gebruiken
naargelang de grootte van je ruimte. Voor het opbergen heb
je een ruimte nodig van 1m2. Wij brengen het pakket bij jou.
Eerste keer? Een van onze ondersteuners komt ook langs om
te tonen hoe je de Hop Up gebruikt.
Opgroeien in Brussel heeft 2 Hop Ups die je kan aanvragen
via de uitleendienst van de VGC (contactgegevens toevoegen?).
Vraag minimum 4 weken op voorhand aan. Hou ook rekening
met de timing (bv. vakantieperiodes).
Je kan de Hop Up maximum 2 weken uitlenen.
En dat allemaal gratis.
Meer weten? Contacteer je regionaal ondersteuner (zie p. 27).
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REIZENDE TENTOONSTELLING

Voorlezen
komt voor
lezen

Deze tentoonstelling geeft een brede kijk op
voorlezen. Wat kan je nog meer voorlezen dan
een boekje? De tentoonstelling toont tien instant
methodes die bijdragen tot meer leesplezier, taalverwerving, inzicht in verhalen en kennis van
gedrukte materialen.
Je kan de tentoonstelling (gratis) aanvragen en in
het IBO opstellen als inspiratie voor kinderbegeleiders en ouders.

Met jonge kinderen op
verkenning in de wereld
van beelden en verhalen

• De tentoonstelling bestaat uit 14 panelen van
1 m op 2 m. Indien je niet voldoende ruimte
hebt om alle panelen op te stellen, kan je een
selectie maken.
• Praktische ondersteuning: transport, hulp
bij opstelling, handleiding.
• Inhoudelijke ondersteuning: ‘train-thetrainer’ en workshops.
• Aanvragen: via Opgroeien in Brussel: wij
nemen de uitvoering stap voor stap met u je
door en sluiten een bruikleenovereenkomst af.

Meer info
Contacteer je regionaal ondersteuner of stuur
een mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be
(zie p.27)

PROJECTEN /
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Ontdek ons op

opgroeieninbrussel.be
 OpgroeieninBrussel

depotnummer: D/2020/7025/13
VU Eric Verrept, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
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