Vorming en ondersteuning KDV
voor professionals
JANUARI – JUNI 2022

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

Werk jij in een kinderdagverblijf
voor onze Brusselse ketjes?
Dan zijn wij er voor jou!

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

‘Opgroeien in Brussel’ van de VGC
staat voor 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 labo’s. Hiervoor
schrijf je online in.

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

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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Intervisies, labo’s,
en cursussen

VORMINGEN JANUARI – JUNI 2022
Praktijkgerichte intervisies, labo’s, workshops en
cursussen.
Voor professionals uit de kinderopvang van baby’s en peuters
aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.
Deelnemen is gratis.

CONTACT

HOE INSCHRIJVEN?

opgroeieninbrussel@vgc.be

Inschrijven kan van 15 november 2021 tot en met 10
december 2021 via de website vorming-opgroeieninbrussel.vgc.be. Enkel beheerders (leidinggevenden) kunnen
inloggen en inschrijven, maar iedereen kan het aanbod
raadplegen.

0490 47 85 56
 www.opgroeieninbrussel.be
 www.facebook.com/opgroeieninBrussel

De locaties worden meegedeeld via de website vormingopgroeieninbrussel.vgc.be en de herinneringsmail.
Digitale vormingen staan aangeduid met
deel te nemen krijg je op voorhand via mail.

Vlaamse Gemeenschapscommissie
entiteit Gezin
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

. De link om

AANMOEDIGINGSSUBSIDIE
Je kan op het subsidieloket van de VGC een aanmoedigingssubsidie aanvragen voor het organiseren van studiedagen.
Meer informatie op ‘Subsidie Studiedagen Gezin’ via
opgroeieninbrussel@vgc.be
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Intervisies
Tijdens intervisie gaan leidinggevenden, pedagogisch coaches of
begeleiders 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 kinderdagverblijf

NIEUW!

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.

3. Starten in een kinderdagverblijf

Als je start in een kinderdagverblijf komt er heel wat op je af.
Je wil je goed voelen op je werkplek en de gang van zaken zo
snel mogelijk leren kennen. Je wil een band opbouwen met je
collega’s, de kinderen én de ouders. Je wil vaste routines onder
de knie krijgen en meewerken aan een kwalitatieve opvang.
In deze intervisiegroep kan je uitwisselen met mensen die in
dezelfde situatie zitten en gelijkaardige ervaringen hebben. Het
is een ideale gelegenheid om casussen te bespreken en goede
praktijken te delen.

Caroline Vos - Opgroeien in Brussel
pedagogische coaches
do. 13/01, do. 17/02, do 17/03, do. 21/4 en do. 19/05/2022
9u30 – 12u30

Isabelle Quinten - Opgroeien in Brussel

digitaal of fysiek (te bepalen in overleg met de groep)

Kinderbegeleiders die minder dan 2 jaar werken
di. 08/02 , di. 15/03, di. 26/04, di. 24/05 en di. 28/06/2022

2. Leiding geven in een kinderdagverblijf

9u30 – 12u30

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 tot oplossingen. Indien het nuttig is, krijg
je bijkomende input uit een aantal theoretische modellen. De
intervisie verloopt in een gesloten groep van leidinggevenden.
Je maakt bij de start samen afspraken over werkwijze, taakverdeling en omgangsvormen

digitaal

Franky De Meyer - VCOK
Leidinggevenden
ma. 17/01, ma. 14/02, ma. 14/03, ma. 25/04, ma. 16/05 en ma.
20/06/2022
9u30 – 12u30
digitaal of fysiek (te bepalen in overleg met de groep)
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Labo’s
Een labo is een plaats voor onderzoek. Samen met collega’s uit andere
kinderdagverblijven voel je je even een laborant. Er zijn zowel labo’s voor
kinderbegeleiders als labo’s voor leidinggevenden of
pedagogisch coaches. Aan sommige labo’s voor leidinggevenden
nemen ook leidinggevenden uit de IBO’s deel. Dit is aangeduid met
IBO

KDV

. Je wisselt ervaringen uit over thema’s uit de praktijk.

Creativiteit, ideeën en verbeeldingskracht staan centraal!

LEIDINGGEVENDEN
EN PEDAGOGISCH
COACHES
NIEUW!

1. Je team heeft je nodig

IBO

NIEUW!

KDV

Heb je in je opvang ook te maken met zoveel verschillende
mensen, culturen, talen, gezinsvormen, (opvoedings)waarden,
talenten en gewoonten? Fijn, dan is je kinderopvang een
weerspiegeling van de diverse maatschappij van vandaag.
In dit labo gaan we samen op zoek hoe je omgaat met de
verschillen en de gelijkenissen. Hoe zorg je dat elk gezin zich
welkom en gerespecteerd voelt? Hoe is de diversiteit zichtbaar in je opvang, spelaanbod en activiteiten? Hoe dragen de
medewerkers zo bij tot een positief zelfbeeld van elk kind?

KDV

Als leidinggevende of pedagogisch coach kan je verschillende
rollen of leiderschapshoudingen aannemen.

Britt Destaerke en Maaike De Mey - Opgroeien in Brussel

Die hebben invloed op de motivatie, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling … van je team en de individuele medewerkers.
Al van bij de start hebben je begeleiders nood aan verschillende
rollen: een buddy, een coach, een mentor. Ook nadien is een
goede kapitein cruciaal om de koers te bepalen. In dit labo
bekijken we wat je team nodig heeft en hoe jij die rollen zo
goed mogelijk kan opnemen. We leggen daarbij de link met
VUURWERKt en Mijn Groeiboek.

di. 03/05/2022
9u30 – 12u30
fysiek

Marie Lindemans en Hanne Maes - Opgroeien in Brussel
vr. 25/02/2022
9u30 – 12u30
fysiek
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NIEUW!

3. Je veerkracht verstevigen IBO

Marie Lindemans en Isabelle Quinten - Opgroeien in Brussel

KDV

di. 29/03/2022

Veerkracht is de flexibiliteit om intens te genieten van het
moment, alert te reageren op onverwachte veranderingen en
om steeds weer de moed en de kracht te vinden om het best
mogelijke antwoord te bieden op de uitdagingen van elke dag.
Net zoals het voor onze medewerkers belangrijk is, is het ook
voor ons - als leidinggevende en pedagogische coach - een
belangrijke taak om zorg te dragen voor onze eigen veerkracht.
Gelukkig werkt veerkracht als een spier. Je kan die oefenen én
versterken. En dit kan op verschillende manieren gebeuren.

9u30 – 12u30
fysiek

5. In tandem werken aan pedagogische
kwaliteit
Werk je als duo van leidinggevende en pedagogisch coach
samen aan de pedagogische kwaliteit in je kinderdagverblijf?
Dan is het soms niet evident om te bepalen wie welke rol op
zich neemt of wie welk mandaat heeft. Wie coacht? Wie geeft
leiding? Of gaat dat samen? Wie stippelt de weg uit en wie
hakt knopen door als dat nodig is? Tijdens dit labo werk je aan
een heldere rolverdeling om vanuit jullie verschillende posities
samen met je team te werken aan kwaliteit. Dit labo is de ideale
plek om jullie samenwerking en wisselwerking onder de loep te
nemen en om inspiratie te halen bij andere deelnemende duo’s.

In dit labo nodigen we je uit om je veerkracht te versterken. We
doen dit door op elk van de zes poten die veerkracht ondersteunen in te gaan: Stilstaan & Reflectie, Waardegericht leven,
Kiezen, Zelfmeesterschap, Verbinding en Mildheid.
Isabel Berckmans - Odisee
di. 11/01/2022
9u30 – 12u30

Laura Van De Velde en Caroline Vos - Opgroeien in Brussel

fysiek

Voor duo’s van leidinggevenden en pedagogisch coaches
di. 10/05/2022

4. Pedagogische kwaliteit op de agenda

9u30 – 12u30

Elk kinderdagverblijf voert een pedagogisch beleid. Dit moet
beschreven staan in het kwaliteitshandboek en een weerspiegeling zijn van de praktijk. Daarnaast moet je aan zelfevaluatie

fysiek

doen en ook het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen
scoren. Maar hoe begin je daar nu aan? Hoe stem je dit allemaal op elkaar af? En hoe zorg je ervoor dat de evaluatie van
het pedagogisch beleid op de agenda blijft staan? Tijdens dit
labo helpen we je op weg. We geven je ook een platform om
inspirerende praktijken met elkaar uit te wisselen.

11
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KINDERBEGELEIDERS
6. Omgaan met uitdagend gedrag
Word je als begeleider in het kinderdagverblijf soms geconfronteerd met moeilijke situaties en met gedrag van kinderen dat
je als uitdagend ervaart? In deze cursus leer je waar dit gedrag
vandaan kan komen. We gaan samen op zoek naar manieren
om gepast te reageren, waarbij zowel jij als het kind zich goed
bij voelen. We geven enkele concrete handvaten mee over hoe
je met ouders hierover in gesprek gaat en welke preventieve
acties je kan ondernemen in het kinderdagverblijf.
Maaike De Mey en Krista Donckers - Opgroeien in Brussel

NIEUW!

do. 31/03/2022
9u00 – 11u00

8. Verticale groepen

Werk jij al of ga je in je kinderdagverblijf werken volgens het
(semi)-verticale principe? Dan kan je in dit labo ervaringen
horen of delen. Bij een verticale werking zitten de kinderen van
0 tot 3 jaar samen in één leefgroep. Dit vraagt extra aandacht
van jou als kinderbegeleider. We bekijken in dit labo wat
de uitdagingen zijn en waar de extra kansen liggen voor de
kinderen, voor je organisatie en voor jou als kinderbegeleider.

digitaal

7. Mild begeleiderschap
Wil je leren om (vaker) mild te zijn? Mild zijn betekent minder
oordelen. Met andere woorden: lief zijn. In dit labo oefenen
we om lief te zijn voor jezelf, voor de kinderen, voor collega’s
en ouders. Om je zo gelukkiger te voelen in je vel en in je job.

Olivia De Sutter en Caroline Vos - Opgroeien in Brussel
do. 10/02/2022

Maaike De Mey en Hanne Maes - Opgroeien in Brussel

9u30 – 12u30

vr. 04/02/2022

fysiek

9u00 – 11u30
digitaal
VORMINGSAANBOD /
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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 meenemen naar je kinderdagverblijf. Er zijn
zowel cursussen voor leidinggevenden en pedagogisch coaches als
voor kinderbegeleiders. Aan sommige cursussen nemen ook collega’s van
de IBO’s deel. Die zijn aangeduid met

13

IBO

KDV
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\ CURSUSSEN

2. VUURWERKt IBO

LEIDINGGEVENDEN
EN PEDAGOGISCH
COACHES
1. Onthaalbeleid IBO

KDV

VUURWERKt is een nieuwe methodiek van Opgroeien in Brussel
om te werken aan het werkgeluk binnen je organisatie. Het zijn
72 doe-opdrachten om op een leuke manier het welbevinden
en de betrokkenheid van je team te vergroten. In deze cursus
leer je wat je team nodig heeft om zich gelukkiger te voelen
en hoe je daarvoor VUURWERKt kan gebruiken.

KDV

Olivia De Sutter en Hanne Maes - Opgroeien in Brussel
di. 25/01/2022

Wat hebben startende medewerkers nodig? En hoe kan jij hen
9u00 – 11u00
hierbij ondersteunen? Hierover gaat onthaalbeleid: startende
medewerkers ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.
digitaal
Tijdens dit labo bespreken we het belang van een goed onthaalbeleid. We gaan na uit welke onderdelen een onthaalbeleid NIEUW!
3. Praten met je begeleiders IBO KDV
bestaat. En we kijken hoe ver je organisatie al staat. Als kers
op de taart stellen we ‘Mijn Groeiboek’ voor, een handig boekje
Een goede communicatie is cruciaal om vlot te kunnen samendat begeleiders kunnen gebruiken om na te denken over hoe
werken. Informele en formele gesprekken versterken je band
ze zich voelen, over hoe ze hun job doen en over hoe ze verder
met de teamleden. Ze zorgen er mee voor dat je een kwalikunnen groeien.
tatieve dienstverlening kan bieden. We overlopen tijdens de
cursus verschillende soorten gesprekken: een sollicitatiegesprek, een functioneringsgesprek, een evaluatiegesprek, een
Marie Lindemans en Laura Van De Velde - Opgroeien in
koffieklets ... en linken die aan je praktijk. We geven praktische
Brussel
tips en advies over hoe je deze gesprekken kan organiseren
di. 18/01/2022
en voeren.
9u00 – 11u00
digitaal

Maaike De Mey en Marie Lindemans - Opgroeien in Brussel
do. 23/06/2022
9u30 – 12u30
fysiek

VORMINGSAANBOD /
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4. Team in balans IBO

en nieuwe manieren om ontmoeting en verbondenheid in de
opvang vorm te geven.

KDV

In de kinderopvang wordt er voortdurend beroep gedaan op
je vermogen tot flexibiliteit en verandering. Soms is verandeBritt Destaerke en Laura Van De Velde - Opgroeien in Brussel
ring een bron van weerstand. Tegelijk geeft het kansen om te
di. 22/03/2022
groeien. De mate waarin een team in staat is om flexibel om
9u30 – 16u00
te gaan met veranderende omstandigheden zegt iets over de
fysiek
mate van veerkracht. In deze vorming onderzoeken we dit op
een heel actieve en interactieve manier. De cursus bestaat uit
een opeenvolging van ‘lenige’ teamoefeningen. De nadruk ligt NIEUW!
6. Reflecteren en leercultuur in
op zelf ervaren. Je krijgt handvatten die helpen om ‘scheve’
kinderopvang IBO KDV
dynamieken te herkennen en proactief te handelen. De kracht
van dialoog, evaluatie en feedback vormen daarbij zeker een
Werken in de kinderopvang vraagt reflectieve medewerkers die
rode draad.
hun eigen handelen en praktijk onder de loep kunnen nemen
vanuit verschillende perspectieven. Ook in het werken met
het zelfevaluatie-instrument uit MeMoQ is dat een must. Het
Jeff Scheirlinck - VCOK
is belangrijk werk te maken van een leercultuur in je organiDo. 24/02/2022
satie. Wat is dat precies? Hoe doe je dat? Wat kan je daarbij
9u30 – 16u00
helpen? We zoomen in op deze en andere vragen en trainen
fysiek
in reflectieve vaardigheden.

5. Ouderparticipatie terug op het menu
IBO

Ellie Kuijpers - VCOK

KDV

do. 31/03 (fysiek) en di. 26/04/2022 (digitaal)
9u30 – 16u00 en 9u30 – 11u30

Ouders leren kennen en betrekken bij je werking is een van je
opdrachten in de kinderopvang. Sinds maart 2020 werden heel
wat beperkingen opgelegd om ouders te verwelkomen in de
opvang. Hoe heb je ouders terug een plaats kunnen geven in
de opvang? Daagde de crisis je uit interessante alternatieven
te bedenken om contact te maken met ouders? Wat hebben
de verschillende gezinnen nodig? En wat hebben je medewerkers nodig om hier te kunnen op inspelen? Of en wanneer
alles weer ‘normaal’ zal zijn, weet niemand. Met concrete inspiratie-fiches gaan we op zoek naar een mix van vertrouwde

fysiek & digitaal
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7. Vroegdetectie van kindermishandeling

8. Groeien naar een natuurrijke en duurzame
opvang IBO KDV

Jonge kinderen zijn zeer kwetsbaar voor verschillende vormen
van verontrusting in de thuissituatie. De opvang ziet vaak
signalen , maar botst op drempels om hier iets mee te doen. Het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel ontwierp het
“Stappenplan voor de kinderopvang aanpak van verontrusting
en vroegdetectie van kindermishandeling”. Dit stappenplan
biedt kinderdagverblijven en IBO’s een leidraad bij het detecteren en aanpakken van verontrusting in de thuissituatie van
jonge kinderen. Tijdens deze vorming gaan we in op hoe een
kinderdagverblijf of IBO aan de slag kan met verontrustende
signalen. En hoe je de verontrusting kan bespreken met de
ouders. We koppelen theorie aan praktijk via casussen, inleefoefeningen en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.

Wil jij ook een natuurrijke en duurzame opvang? In deze 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.

IBO

KDV

Mira Van Olmen - Kleefkruid
vr. 28/01/2022
9u30 – 12u30
fysiek

9. Samen beslissen IBO

Dat er in je team of tussen kinderopvang en ouders verschillende meningen zijn over een zelfde onderwerp is heel erg
normaal. Die verschillende meningen zijn erg interessant en
hoeven helemaal geen probleem te vormen. In deze vorming
leer je om vanuit verschil tot overeenstemming te komen. Het
gaat daarbij niet over het oplossen van conflicten, wel over
samen tot beslissingen komen. In deze vorming oefenen we
met een concreet stappenplan bij de hand. Zo leer je op een
systematische en participatieve manier tot gedragen afspraken
te komen. Via het gepast inzetten van een onderhandelingsmethode slaag je erin rekening te houden met wat iedereen
belangrijk vindt en bovendien dat het oeverloos veel tijd vergt.

Evi Verdoodt - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Brussel
vr. 18/02 fysiek en vr. 06/05/2022 digitaal opvolgmoment
9u30 – 12u30
fysiek & digitaal

Franky De Meyer - VCOK
ma. 30/05/2022
9u30 - 16u00
fysiek

VORMINGSAANBOD /
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NIEUW!

11. Kinderen in beeld, een krachtig
coachingsinstrument

Door kinderen te filmen of te fotograferen kan je in alle rust
zien hoe ze de dingen ervaren en beleven en wat hen kan
boeien. We bespreken hoe je met beelden begeleiders kan
helpen om kinderen nog gerichter te observeren en ondersteunen en hoe ze in dialoog kunnen gaan met collega’s en
ouders. Door samen beelden te analyseren en microanalyses te
maken versterk je de pedagogische competenties van je team.
Tijdens de cursus analyseren we films en foto’s.
Breng gerust foto’s of filmopnames uit jouw praktijk mee!
Krista Donckers en Hanne Maes - Opgroeien in Brussel
do. 28/04/2022

10. Taalkwalificaties

9u30 – 12u30

Tijdens deze cursus beantwoorden medewerkers van het Huis van
het Nederlands Brussel, het Agentschap Opgroeien en Opgroeien
in Brussel je vragen over mondelinge en schriftelijke taalkwalificaties van kinderbegeleiders.

fysiek

Wat zijn geldige bewijzen van taalniveau? Binnen welke termijn moet
een nieuwe medewerker het decretaal vereiste niveau behalen?
Hoe kunnen anderstalige begeleiders hun taalvaardigheid in het
Nederlands verbeteren of onderhouden? We overlopen ook welke
ondersteuning het Huis van het Nederlands Brussel, het Agentschap
Opgroeien en Opgroeien in Brussel kunnen bieden aan anderstalige
kinderbegeleiders, het team en aan jou als leidinggevende.
Stefanie Delplanche, Marie Lindemans en Els Pauels - Huis van
het Nederlands, Opgroeien in Brussel en Agentschap Opgroeien
do. 12/05/2022
9u30 – 12u30
fysiek
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NIEUW!

12. Welbevinden en betrokkenheid scoren
in je kinderdagverblijf

NIEUW!

14. Meertaligheid

Een positief taalbeleid staat open voor meertaligheid en
stelt gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit centraal.
We verkennen de voordelen en mogelijkheden van een open
taalbeleid in je kinderdagverblijf. Welk effect heeft dit op de
kinderen? Wat betekent dit voor je communicatie met meertalige gezinnen? Hoe kan je de talenrijkdom van je medewerkers
inzetten? We vertrekken bij de verwachtingen van Kind & Gezin,
vergelijken praktijkervaringen en denken samen verder na over
een kwalitatief talenbeleid in een Nederlandstalig kinderdagverblijf in Brussel

Elk kinderdagverblijf heeft een methode nodig om welbevinden
en betrokkenheid van de kinderen na te gaan. Deze methode
staat beschreven in het kwaliteitshandboek. Welke methode(s)
gebruik jij? En hoe gemotiveerd zijn je kinderbegeleiders? Deze
cursus is de start van een traject dat bestaat uit 6 stappen.
Tijdens het traject bespreken we hoe je kinderen individueel
kan scoren en hoe je groepsscores kan verzamelen, verwerken
en bespreken. Je krijgt alle info en materialen van Opgroeien in
Brussel, zodat je kan kiezen wat bruikbaar is voor jouw team.
Je coacht je team dan zelf met de gekozen materialen. Tussen
elke stap komen we samen met de groep deelnemers.

Britt Destaerke en Krista Donckers - Opgroeien in Brussel
do. 24/02/2022

Marie Lindemans en Isabelle Quinten - Opgroeien in Brussel

9u30 – 12u30

do. 03/02/2022 (Volgende 4 data te bepalen in overleg met de groep)

fysiek

9u30 – 11u00
fysiek (1e sessie fysiek – volgende sessies te bepalen in overleg met de groep)

13. Sociale functie kinderopvang voor
leidinggevenden
Deze vorming geeft je praktische ondersteuning en tips om aan
de sociale functie van je kinderdagverblijf te werken. Komen onder
meer aan bod: de sociale functie van kinderopvang in cijfers,
mogelijke drempels in de opvang en hoe je die kan wegwerken,
hoe ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt in je opvang?
Loket Kinderopvang (vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel)
do. 17/03/2022
9u30 - 16u 00
fysiek

VORMINGSAANBOD /
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16. Jobtevredenheid

KINDERBEGELEIDERS

Deze vorming is een wandeling doorheen de verschillende
onderdelen van jobtevredenheid. We maken hierbij oefeningen
die je meer inzicht geven in elementen die met jobtevredenheid
te maken hebben en wat die voor jou kunnen betekenen. Je
krijgt tips om je jobtevredenheid zelf in de hand te houden en
meer plezier te krijgen in je werk. We leggen ook de link met
de doe-opdrachten uit de tool VUURWERKt.

15. Begeleiders zijn schatten
Het wordt te weinig gezegd. Je bent je er als begeleider ook niet
altijd bewust van, maar jij bent een schat! Jij bent een schat
voor de kinderen. Jij begeleidt de kinderen elke dag opnieuw
bij hun individuele groeiproces. Dat maakt van jou ook een
informatieschat voor de ouders. Jij beschikt over een massa
informatie die voor ouders zo belangrijk is. Hoe kan je deze
schat aan informatie delen met de ouders tijdens de dagelijkse
gesprekken of wanneer ouders (opvoed)vragen hebben? We
oefenen ook enkele communicatievaardigheden.

Ellie Kuipers - VCOK
vr. 22/04/2022
9u30 – 16u00
fysiek

17. Positieve Groepssfeer
Een positieve groepssfeer tussen collega’s zorgt ervoor dat
individuele kinderbegeleiders gemotiveerd blijven en het team
optimaal kan functioneren. De sfeer tussen collega’s heeft vaak
een rechtstreekse invloed op de sfeer in de leefgroep, en dus
ook op kinderen en ouders. Hoe kan je deze positieve groepssfeer creëren. Wat kan je als individuele medeweker doen? Hoe
kan je je focussen op het geven van positieve boodschappen?
Hoe kan ik op een respectvolle manier ook moeilijke zaken
aankaarten? Deze en nog vele andere vragen worden beantwoord. We leggen ook de link met de doe-opdrachten uit de
tool VUURWERKt

Britt Destaerke en Laura Van De Velde - Opgroeien in Brussel
di. 14/06/2022
9u30 – 16u00
fysiek

Ellie Kuipers - VCOK
vr. 13/05/2022
9u30 – 16u00
fysiek
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18. Risicovol spelen

20. De stad is een prentenboek

Kinderen nemen heel wat risico’s. Ze verkennen, experimenteren en tasten grenzen af. Wil jij ontdekken hoe je hen hierin
kan ondersteunen? Hoe je ouders kan betrekken? Kom dan
zeker naar deze cursus en verleg je eigen grenzen!

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.

Maaike De Mey en Isabelle Quinten - Opgroeien in Brussel
Voor kinderbegeleiders met kinderen vanaf 1 jaar
vr. 22/04/2022

Trek in elk geval stevige schoenen aan en zorg voor kleding die
bij het weer past! En vergeet je smartphone of je camera niet!

9u30 – 12u30
fysiek

Krista Donckers - Opgroeien in Brussel
NIEUW!

vr. 18/03/2022

19. De wondere wereld van het ABC-Huis:
inrichten van de ruimte

9u30 – 12u30
fysiek

Wil jij je ruimte opnieuw inrichten? Dan zorgen we dat je tijdens
deze cursus heel wat inspiratie kan opdoen. We brengen een
bezoek aan het ABC-huis waar een gids ons meeneemt in het
verhaal van het ABC-huis.

21. De wereld is een boek
Bij voorlezen denken we meteen aan boeken voorlezen. Toch
kunnen we nog veel meer doen. Je kan alles lezen, overal en
eender wanneer. Zo ga je samen met de kinderen op ontdekking
in een wereld van verhalen. In deze reeks van 4 workshops
werken we met zes alternatieve voorleesmethoden : gezichten
lezen, verstoppen en terugvinden, kriebelversjes, fantasiespel,
werken met schaduwen, lichtjes en spiegels. Spannend!

Maaike De Mey en Caroline Vos - Opgroeien in Brussel
di. 08/03/2022
9u30 – 16u00
fysiek

Krista Donckers en Nicoleta Vandeputte - Opgroeien in
Brussel en Gekletter
vr. 11/03, vr. 18/03, vr. 25/03, en vr. 01/04/2022
9u30 - 12u30
fysiek
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NIEUW!

22. Hoe moeilijke boodschappen brengen?

Je voert een opdracht uit in je eigen praktijk en krijgt hiervoor
enkele weken tijd. Je fotografeert jouw ruimtes en spelmaterialen.

Soms moet je als kinderbegeleider een moeilijke boodschap
overbrengen aan ouders: hun kind heeft gebeten of is gebeten,
het slapen in de opvang wil maar niet lukken … Dat is niet altijd
gemakkelijk voor jou én voor de ouders. Hoe zorg je ervoor dat
jouw boodschap aankomt en tegelijk dat de relatie tussen jou en
de ouders warm en vertrouwensvol blijft? Wij helpen je graag op
weg in deze praktische voormiddag waar je zal oefenen, oefenen
en nog eens oefenen aan de hand van herkenbare situaties.

Je brengt het beeldmateriaal over jouw eigen praktijk mee naar
de fysieke vorming. Daar wisselen we uit, inspireren en gaan in
op knelpunten die je ervaart.
Annelies Roelandt - VCOK
di. 22/03 en di. 17/05/2022
9u30 – 12u30 en 9u30 – 11u30
fysiek & digitaal

Jeff Scheirlinck - VCOK
di. 29/03/2022

24. Focus op peuters

9u30 – 12u30

Een uitdagend aanbod organiseren voor de oudste peuters is
niet altijd evident. Ze worden groot en raken misschien een
beetje uitgekeken op het aanbod. Binnenkort maken ze bovendien de grote sprong naar de kleuterschool waar ze opnieuw
de kleinsten zullen zijn.

fysiek

23. Ruimte en materialen als pedagoog
voor kinderen
Kinderen leren niet alleen door tussenkomst van volwassenen
of door zelf en samen met andere kinderen te ontdekken. Ook
de fysieke omgeving heeft een sterke pedagogische invloed. In
Reggio Emilia en andere Noord-Italiaanse steden spreekt men
over ‘ruimte en materialen als derde pedagoog voor kinderen’.
Op het menu van deze vorming: boeiend en minder alledaags
spelmateriaal en het inrichten van een leef- en speelruimte. Je
krijgt heel wat inspiratie via foto’s, filmopnames en diverse praktijkvoorbeelden uit de kinderopvang. Deze vorming bestaat uit
verschillende delen, een mix van online en fysiek samenkomen.

Samen met collega’s uit andere kinderopvangvoorzieningen
zoomen we in op deze doelgroep om te leren van elkaar. We
onderzoeken hoe we de oudere peuters op een gepaste manier
kunnen uitdagen, hoe we hun zelfstandigheid verder kunnen
stimuleren, hoe we een warme overgang naar de school en/of
buitenschoolse kinderopvang mogelijk kunnen maken.
Ann-Sophie Dhaenens - VCOK
Kinderbegeleiders van de peutergroep
do. 17/02, do. 10/03 en do. 31/03/2022

We starten met een korte online introductie. Je krijgt de link
naar een filmopname over het thema die je zelfstandig in de
werking bekijkt.

9u30 – 11u30
digitaal
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26. Hey baby, speel- en knuffeltips
Hoe bouw je een affectieve relatie op met een baby?
Spelenderwijs! Aan de hand van de spelletjes die in deze
interactieve vorming aan bod komen, bouw je niet alleen een
vertrouwensrelatie op met een baby, maar stimuleer je ook
een positief zelfbeeld. Al spelend leert een baby om relaties
aan te gaan en te communiceren, maar ook zijn eigen lichaam
te gebruiken. De spelletjes zijn volledig gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Sherborne en bieden een start om verder
te blijven spelen naarmate het kind groter wordt. Deze vorming
gaat over bewegen, knuffelen en spelen met baby’s.
Monique Melotte - VCOK
NIEUW!

Kinderbegeleiders van de babygroep

25. Aan tafel

di. 08/02/2022
9u30 - 12u30

Eten is belangrijk. Het beïnvloedt onze gezondheid en levert de
nodige energie om te groeien, te bewegen, te spelen, te leren en

fysiek

te leven. Eten structureert onze dag en betekent ook gezellig
samen zijn en bijpraten. Kinderen maken een hele ontwikkeling
door op vlak van eten. Als begeleider ondersteun je hen daarbij.
Hoe zorg je mee voor een vlotte overgang naar vaste voeding?
Wanneer schakel je over naar voeding die minder fijngemalen
is? Wat is het belang van zelf mogen proberen? Wat kan je
bijvoorbeeld doen als een kind niet wil eten of zelfs niet wil
proeven? Ook op deze sociale aspecten van voeding gaan we in.

27. Een andere kijk op moeilijk gedrag
Tijdens deze vorming maak je kennis met een kader om ‘moeilijk’
gedrag van kinderen anders te bekijken. We zoeken naar een
gepaste reactie op het gedrag van kinderen en naar manieren om
hierover met kinderbegeleiders en ouders in gesprek te gaan. We
bespreken ook eigen praktijksituaties. De rode draad is anders
proberen kijken naar gedrag dat je als moeilijk ervaart.

Charlotte Matton - VCOK
di. 31/05/2022

Els Merlevede - VCOK

9u30 – 12u30

ma. 28/03/2022
9u30 – 16u00

fysiek

fysiek
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28. Interactie tijdens zorgmomenten

29. Vergroenen van de buitenruimte

Baby’s verzorgen doe je elke dag. Het is een belangrijke pedagogische handeling waarbij je in nauw contact staat met de
baby. Verbindend communiceren tijdens babyverzorging is veel
meer dan ‘verzorgen’. Het is groeien in verbinden, ontwikkeling,
welbevinden, betrokkenheid, lichaamsbesef, gevoelsbeleving …
van de baby en van jezelf. Je doet dit niet alleen met woorden,
maar ook bijvoorbeeld via aanraking. Via praktijk, zelfervaring,
foto’s, filmpjes en vooral veel zelf oefenen komt theorie aan
bod. Breng daarvoor een aangeklede (grote) babypop, handdoek, washandje, luier, neusspoeling, slabber … mee.

Hoe kunnen we onze buitenruimte zo inrichten dat kinderen
de natuur ontdekken met al hun zintuigen en volop kunnen
spelen in en met natuur? Wat heeft natuur allemaal te bieden
aan kleine kinderen? Wat is fijn voor baby’s? Hoe zorgen we
voor een fijne buitenruimte voor stappers en peuters? Wat is
haalbaar in onze opvang en wat niet? Wat willen we zeker en
wat niet? Wat als we alleen maar een klein koertje of een terras
ter beschikking hebben? We bekijken eenvoudige en betaalbare
mogelijkheden, gaan stap voor stap van losse ideeën naar een
goed doordacht én gedragen plan voor je eigen opvanglocatie.

Isa Deschuyteneer en Ann-Sophie Dhaenens - VCOK

Mira Van Olmen - Kleefkruid

vr. 18/03 (fysiek) en vr. 06/05/2022 (digitaal)

di. 22/02 en di. 08/03/2022

9u30 – 12u30 en 9u30 – 11u30

9u30 – 12u30

fysiek & digitaal

fysiek

30. EHBO -3 jaar
Kleine kinderen gaan op avontuur en ontdekkingstocht. Dat
betekent dat er ook wel eens ongelukken gebeuren. Het is dan
belangrijk om noodsignalen correct te interpreteren. EHBO
is dan het perfecte antwoord op al je vragen. We duiden de
basisprincipes EHBO en een goed preventiebeleid. Verder
bespreken we volgende thema’s : wondverzorging, brandwonden, insectenbeten, uitdrogingsverschijnselen, vermoeden
van kneuzingen.
Sarah Hellemans - i-mens
29/03/2022
9u30 - 12u30
fysiek
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31. Zindelijkheid

33. Baby’s en peuters in actie

We gaan dieper in op de voorwaarden om te starten met
‘zindelijkheidstraining’. Een stellingenspel, audiovisueel materiaal, casussen en reflectie-oefeningen maken de thematiek
bijzonder ervaringsgericht. Kleine probleempjes vertalen we
praktisch naar een actieplan. Zo ga je terug naar je werk met
duidelijke adviezen op maat.

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!

Lieve Verheyen - i-mens
wo. 09/02/2022
9u30 - 12u30

HOPON - i-mens

fysiek

di. 26/04/2022
9u30 – 12u30

32. Beweegkriebels

fysiek

Een kinderdagverblijf bruist van energie en activiteit. Deze activiteit omzetten naar fysieke leertrajecten voor baby’s, peuters

34. Gezonde voeding en beweging in de
kinderopvang

en kleuters vraagt een goede voorbereiding. We oefenen actief
met materialen en spelletjes zodat je zelf kan ervaren wat
bewegen voor de allerkleinsten betekent. Deze inspirerende
oefeningen geven je handvaten om samen met je collega’s
stapsgewijs actie te ondernemen in het kinderdagverblijf.

Je maakt kennis met de visie van de vernieuwde voedingsdriehoek. Zo leer je dat een gezonde, gevarieerde levensstijl als
volwassene zijn oorsprong heeft in de kindertijd. Smaken en
texturen leer je in de kinderjaren. Een goed uitgebalanceerde
eet- en beweegstructuur in de kinderopvang creëert een model
voor de thuisomgeving en legt zo de basis voor een gezonde
ontwikkeling van het jonge kind.

Doe alvast makkelijke kledij aan en breng een grote
handdoek mee!
HOPON - i-mens
di. 15/03/2022

Ann Beliën - i-mens

9u30 - 12u30

di. 18/01/2022
9u30 - 16u00

fysiek

fysiek
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35. CPR Basisprincipes voor -6 jaar
Je oefent de ERC-reanimatietechnieken voor kinderen tijdens
deze cursus concreet in 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 toedienen,
beademing enz. Dit is een basiscursus, er is geen voorkennis
vereist. Je krijgt een attest, erkend door Agentschap Opgroeien
(voorheen Kind en Gezin), na voldoende inoefening.
Sarah Hellemans - i-mens
di. 03/05/2022
9u30-12u30
fysiek

36. Veilig slapen en wiegedood
Je leert wat de mogelijke oorzaken zijn van wiegedood. We
reiken concrete maatregelen aan die wiegedood helpen
voorkomen (richtlijnen van Kind&Gezin) en staan stil bij het
gebruik van bewakingsapparatuur. Verder bekijken we hoe we
kunnen omgaan met wensen van ouders die afwijken van de
algemene adviezen. Al deze onderwerpen worden besproken
vanuit praktische ervaring. Zo versterk je je psychologische,
sociale, emotionele en praktische bagage en kan je die delen
in je organisatie.
HOPON - i-mens
wo. 04/05/2022
9u30 - 12u30
fysiek
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37. Sociale Kinderopvang: wat is dat en van
waar komt het ?

38. Goodfood
Gezond eten voor onszelf en de planeet, daar gaan we mee
aan de slag tijdens deze cursus. We bekijken het waarom en
het hoe. Maar we gaan vooral ook zelf koken. We maken en
smullen van lokaal gezond lekkers van het seizoen. Laat je
inspireren tijdens deze cursus vol leuke recepten en wissel
ervaringen en tips & tricks uit met andere kinderbegeleiders
en logistieke medewerkers!

Je werkt in een opvang waar ouders betalen in functie van
hun inkomen? Dan legt Agentschap Opgroeien (voorheen
Kind en Gezin) een aantal voorwaarden op, Onder andere
over de opvang van kinderen uit kansengroepen die voorrang
krijgen. We lichten toe welke voorrangsgroepen er zijn en hoe
de opvang kan zorgen voor een gezonde sociale mix. Ook
de verschillende sociale tarieven komen aan bod, net als wie
waarvoor in aanmerking komt. Zo kan je hierover als kinderbegeleider spreken met ouders.

Joke Ams - Good Planet
iedereen die met voeding bezig is in het kinderdagverblijf
di. 15/02/2022

Loket Kinderopvang (vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel

9u30 – 12u30

di. 22/02/2022

fysiek

9u30 - 12u30
fysiek

39. Maar wat is duurzaam eigenlijk ?! Een walk
en talk in Brussel !
Een duurzame werking, duurzaam leven. Het is iets waar we
allemaal naartoe willen, kunnen, moeten, gaan... Maar wat
betekent dat in de praktijk? Samen gaan we op wandel in
Brussel. Kan je duurzaamheid zien in de straat? We ontdekken
duurzame initiatieven, leuke ideeën. We laten je met een
andere blik naar de stad kijken en zo ook naar je eigen buurt.
Een wandeling, een babbel, op ontdekking in Brussel, duurzame stad.
Charlotte Pattyn - Good Planet
ma. 21/03/2022
9u30 – 12u30
fysiek
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CONTACTGEGEVENS PARTNERS

Vormingscentrum Opvang en Kinderopvang (VCOK)
www.vcok.be
timothy.verhulst@vcok.be
09 232 47 36

Huis van het Nederlands
www.huisnederlandsbrussel.be
info@huisnederlandsbrussel.be
02 501 66 60

i-mens (voorheen Solidariteit voor het Gezin)
www.i-mens.be
ingrid.rolle@i-mens.be
0495 91 96 19

Good Planet
www.goodplanet.be/nl
k.deleuze@goodplanet.be
0473 52 34 44

HOPON (onderdeel van i-mens vzw)
i-mens.be/ons-aanbod/opvoedingsondersteuning/hopon
hopon@i-mens.be
02 421 79 91

Odisee
www.stilvallengeeftveerkracht.be
www.odisee.be
caroline.damman@odisee.be
0491 98 93 50

Kleefkruid
www.kleefkruid.be
miravanolmen@gmail.com
0488 87 36 32
Samenwerken aan Kinderopvang Brussel/ Lokaal
Loket Kinderopvang
www.kinderopvanginbrussel.be
helpdesk@kinderopvanginbrussel.be
0488 87 36 32
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
www.kindinnood.be
info@vkbrussel.be
02 669 40 50
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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.
Voor kinderdagverblijven op subsidietrappen 2
en 3 aangesloten bij het Loket Kinderopvang
Brussel.
De ondersteuning is gratis.

AANVRAGEN
Advies en begeleiding op maat vraag je aan
bij je regionaal ondersteuner (zie pg. 37).
Afhankelijk van het thema doet je pedagogisch
ondersteuner de begeleiding zelf of verwijst zij
door naar een collega of partner.
Vraag je advies en begeleiding 3 maanden op
voorhand aan.

LOCATIE
Bij jou op de werkvloer.
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Studiedagen
op de
werkvloer
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 de onderwerpen waarover je studiedagen kan vragen:

Organisatie
• Missie en visie

Kinderen
• Welbevinden en betrokkenheid
• (Risicovol) Spelen met kinderen
• Omgaan met uitdagend gedrag

MeMoQ

Team

• Introductie MeMoQ
• Dimensie 4: taalondersteuning
• Dimensie 5: ruimte en dagverloop

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

Ouders
• Introductie Dimensie 6 MeMoQ
• In gesprek gaan met ouders
• Ouderparticipatie

31
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Coaching
van het
team

Organisatie
• Inclusief werken
• Sociale functie van de
kinderopvang
• Warme transities (naar en
binnen kinderdagverblijf 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 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. 31) is soms een onderdeel van de coaching
van het team. Hieronder lees je enkele voorbeelden van
teamcoachings:

Kinderen
• Omgaan met uitdagend gedrag
• Uitdagende speelruimte en
spelmateriaal
• Welbevinden en betrokkenheid
bij kinderen: van scoren naar
acties
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Ouders
• Armoede
• Ouders en wennen
• In gesprek gaan 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

MeMoQ
• Werken aan een dimensie
• Werken met de MeMosnaQs
• Werken met het zelfevaluatie-instrument van
MeMoQ

33
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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 je enkele
thema’s waarover we 1-op-1 coaching geven:
Voor kinderbegeleiders
• Kinderen emotioneel ondersteunen
• Kinderen educatief ondersteunen
Voor pedagogisch coaches
• Kwaliteitskalender maken
• Plan van aanpak maken voor zorginspectie
• 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
Voor directies
• Gedeelde visie op pedagogische kwaliteit
• Scan je puntenconfiguratie in het centraal
aanmeldingssysteem
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Videointeractiebegeleiding
(VIB)
VIB 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
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Pedagogisch ondersteuners per regio

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

Olivia De Sutter

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

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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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 & leren

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
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Projecten

MeMosnaQs

WAT EN VOOR WIE
MeMosnaQs zijn een praktische vertaling van het zelfevaluatie-instrument van MeMoQ in 150 opdracht- en reflectiekaarten.
Kinderbegeleiders uit de voorschoolse kinderopvang kunnen
de kant-en-klare opdrachten uitvoeren in hun leefgroep met
de kinderen of de ouders, of in overleg met collega’s. Alles
is eenvoudig uitgelegd en de uitvoering vraagt weinig tijd.
Zo kunnen kinderdagverblijven er zelfstandig mee werken.

HOE AANKOPEN
Een doos MeMosnaQs kost €35. Elk kinderdagverblijf
aangesloten bij het Loket Kinderopvang ontving bij de
lancering één gratis exemplaar.

INTERESSE?
Mail opgroeieninbrussel@vgc.be hoeveel dozen je wil, de
naam van je organisatie en het adres waar we je pakket
naartoe mogen sturen.
Stort €35 op BE82 0910 1205 1368 (BIC CODE: GKCCBEBB)
op naam van Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile
Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als mededeling bij de betaling
noteer je “MeMosnaQs + de naam van je organisatie”. Zodra
wij je betaling ontvangen hebben, verzenden we je pakket.

WERKEN MET MEMOSNAQS
Meer weten over de MeMosnaQs?
Vraag dan ondersteuning aan je pedagogisch ondersteuner
(zie p. 37) of surf naar www.memosnaqs.be.

MIJN
GROEIBOEK

WAT EN VOOR WIE
‘Mijn Groeiboek als kinderbegeleider’ is een handig
invulboek dat kinderbegeleiders helpt om na te
denken over hoe ze zich voelen, over hoe ze hun job
doen en over hoe ze kunnen bijleren. Mijn Groeiboek
is onderdeel van het onthaalbeleid van kinderbegeleiders. Het is een mooie basis om hen te laten groeien
in hun job.
Mijn groeiboek is in eerste instantie bedoeld voor startende kinderbegeleiders. Maar ook begeleiders die al
langer in dienst zijn, of die terugkeren na een lange
afwezigheid kunnen het gebruiken.

HOE AANVRAGEN
Je kan ‘Mijn Groeiboek als kinderbegeleider’ gratis
downloaden op de website van Opgroeien in
Brussel. Heb je liever een geprint exemplaar? Dat kan!
Neem dan contact op met je regionaal ondersteuner
(zie p. 37) van Opgroeien in Brussel.

WERKEN MET MIJN GROEIBOEK
Wil je starten met een onthaalbeleid in je kinderopvang? Of met Mijn Groeiboek?
Vraag dan ondersteuning aan je regionaal ondersteuner (zie p. 37).

VUURWERKt

WAT EN VOOR WIE
VUURWERKt is werkgeluk in een doosje. Het zijn 72
kaarten met doe-opdrachten om aan het welbevinden
en de betrokkenheid van medewerkers uit de kinderopvang te werken. De kaarten zijn geschreven voor
leidinggevenden of pedagogisch coaches. Ze geven
handvaten om op een sprankelende manier het werkgeluk van het team aan te wakkeren.

HOE AANKOPEN?
Een doos Vuurwerk(t) kost €25. Elk kinderdagverblijf
aangesloten bij het Loket Kinderopvang in Brussel
ontving 1 gratis exemplaar.

MEER INFO?
Contacteer je regionaal ondersteuner (zie p. 37) of surf naar
opgroeieninbrussel.be.

WERKEN MET VUURWERKT?
Vraag ondersteuning aan je regionaal ondersteuner
(zie p. 37) of schrijf je in voor de cursus (zie p. 14).

REIZENDE TENTOONSTELLING

Voorlezen
komt voor
lezen

WAT EN VOOR WIE
‘Voorlezen komt voor lezen’ is een tentoonstelling die toont
hoe je met jonge kinderen op verkenning kan in de wereld van
beelden en verhalen. De tentoonstelling geeft een brede kijk
op voorlezen. Wat kan je nog meer voorlezen dan een boekje?
De tentoonstelling bestaat uit 14 panelen met 10 instant
methodes die bijdragen tot leesplezier, taalverwerving, inzicht
in verhalen en kennis van gedrukte materialen.
De tentoonstelling biedt inspiratie aan ouders en professionals die met jonge kinderen werken.

HOE UITLENEN?
Brusselse kinderdagverblijven en organisaties PGO kunnen
de tentoonstelling het hele jaar door gratis uitlenen via
opgroeieninbrussel@vgc.be.
Wij zorgen voor vervoer en de opstelling.
Afmetingen: 14 panelen van 1 x 2 meter + accessoires

WORKSHOP
Eerste keer de tentoonstelling in huis? Je krijgt een train the
trainer om bezoekers te kunnen gidsen.
Wil je methodieken uit de tentoonstelling oefenen om ze te
kunnen toepassen in je werking (zowel op de werkvloer met
de kinderen als in de communicatie met de ouders)?
Vraag dan de gratis workshop(s) aan via
opgroeieninbrussel@vgc.be

CO2-METER
EN LUCHTKWALITEIT

WAT EN VOOR WIE
Goed ventileren en verluchten was altijd al erg belangrijk.
Sinds de Covid-19 pandemie is pas écht duidelijk
geworden waarom verse buitenlucht binnen brengen,
noodzakelijk is. De aanwezigheid van mensen, het
gebruik van producten en materialen, zingen, springen,
roepen en dansen: het draagt allemaal bij tot de kwaliteit van de binnenlucht. Door goed te ventileren, ga je
schadelijke stoffen en ook virusdeeltjes afvoeren naar
buiten. Met een CO2-meter kan je bepalen hoe doeltreffend je ventileert.

HOE BESTELLEN?
Elk kinderdagverblijf aangesloten bij het Loket
Kinderopvang in Brussel, ontving in oktober een gratis
exemplaar. Wil je er nog eentje bestellen? Dat kan tegen
betaling via de website van Connectum.

MEER WETEN?
Heb je nog vragen over het gebruik van de C02-meter, ventilatie en luchtkwaliteit in het algemeen, of wens je advies
en begeleiding op maat over het onderwerp?
Contacteer je regionaal ondersteuner (p. 37) of mail naar
opgroeieninbrussel@vgc.be. Samen bekijken we hoe we
een traject uitwerken in samenwerking met VITO. Dit kan
zowel digitaal als bij jou op de werkvloer.

Bibliotheek
Opgroeien in
Brussel

De bibliotheek van Opgroeien in Brussel is er voor iedereen
die werkt in de kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning in Brussel.
Je vindt er prentenboeken voor jonge kinderen én heel wat
boeken en methodieken over pedagogische thema’s: welbevinden kinderen, taalontwikkeling, opvoeden jonge kinderen,
inrichten ruimte, communiceren met ouders, zelfevaluatie,
teamontwikkeling…

HOE LENEN
• In de online catalogus opgroeieninbrussel.be/materialen/bibliotheek kan je inloggen met de persoonlijke
code voor jouw locatie, reserveren en lenen. Je komt je
leningen afhalen in de bib.
• Eerste keer lenen? Neem dan contact op met
opgroeieninbrussel@vgc.be.
• In de catalogus kan je alle boeken en methodieken zoeken
op thema, auteur of titel. Vind je niet meteen wat je zoekt,
neem dan contact op met je pedagogisch ondersteuner
(zie p. 37).

HOE BEREIKEN
Administratiehuis VGC - Derde verdieping - Emile Jacqmainlaan
135, 1000 Brussel

OPENINGSUREN
Dinsdag 13u - 16u | Donderdag 9u - 12u
Kom je liever op een ander moment? Maak dan een afspraak
met je pedagogisch ondersteuner (zie p. 37).

Ontdek ons op

opgroeieninbrussel.be
 OpgroeieninBrussel

depotnummer: D/2021/7025/24
VU Eric Verrept, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

- Made in Josworld.org Fotografie: Lies Engelen

