Vorming en ondersteuning KDV
voor professionals
SEPTEMBER - DECEMBER 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?

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
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 en
intervisies. 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
en cursussen

VORMINGEN SEPTEMBER TOT DECEMBER
2022
Praktijkgerichte intervisies en cursussen.
Voor professionals uit de kinderopvang van baby’s en peuters
aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.
Deelnemen is gratis.

CONTACT

INSCHRIJVEN

opgroeieninbrussel@vgc.be

Inschrijven kan van 15 juni 2022 tot en met 15 juli 2022
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.

. De link om

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 op ‘Subsidie Studiedagen Gezin’ via
vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/gezin.
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Intervisies
Tijdens intervisie gaan leidinggevenden of 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 kinderdagverblijf
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.
Caroline Vos - Opgroeien in Brussel
Leidinggevenden
do. 22/09, di. 18/10, do. 17/11 en do. 15/12/2022
9u30 – 12u30
fysiek

2. Leiding geven in een kinderdagverblijf
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
Franky De Meyer - VCOK
Leidinggevenden
ma. 12/09 (online), ma. 10/10 (fysiek) ma. 14/11 (online) en
ma. 12/12/2022 (fysiek)
9u30 – 12u30
fysiek + digitaal
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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

IBO

KDV

.

2. Creatief denken IBO

KDV

Tijdens deze cursus bekijken we hoe een proces van creatief
denken verloopt. Door af te stappen van het logisch denken
en een creatief denkproces te stimuleren, kom je tot creatieve ideeën en originele oplossingen voor problemen. Nieuwe
activiteiten bedenken, van problemen mogelijkheden maken,
verfrissende ouderactiviteiten bedenken … We oefenen creatieve vaardigheden zoals patroon doorbrekend denken, flexibel
associëren, uitstel van oordeel.

1. Jobtevredenheid IBO

We kaderen hoe een creatief proces verloopt en gaan na hoe
je dit kan begeleiden in je organisatie (bv. tijdens overlegmomenten, teamvergaderingen). Je gaat naar huis met een koffer
vol methodieken die je kan inzetten voor jezelf en je team.

KDV

Deze cursus gaat in op de verschillende elementen die
samenhangen met jobtevredenheid. We doen dat via diverse
oefeningen. Die geven je inzicht in het concept én in hoe die
elementen van jobtevredenheid voor jou en je medewerkers
betekenis kunnen hebben. We gebruiken ‘Vuurwerkt’, een tool
om werkgeluk te onderzoeken en aan te wakkeren. Je krijgt
tips om je eigen jobtevredenheid als leidinggevende zelf in de
hand te houden en meer plezier te krijgen in je werk. Daarnaast
krijg je tips over hoe je met medewerkers jobtevredenheid
bespreekbaar en werkbaar kan maken.

Veerle Derave - VCOK
Leidinggevenden
do. 29/09 en di. 25/10/2022
do. 29/09 9u30 - 16u00 (fysiek) en di. 25/10/2022 9u30 - 12u30
(online)
fysiek + digitaal

Ellie Kuipers - VCOK
Leidinggevenden
vr. 18/11/2022
9u30 - 16u00
fysiek
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3. Zinvol teamoverleg IBO

KDV

Teamoverleg is belangrijk in een kwaliteitsvolle werking.
Tegelijk loopt dat in de praktijk niet altijd even gesmeerd
voor alle betrokkenen. Deze cursus geeft jou als leidinggevende de mogelijkheid om vaardigheden in te oefenen die
een zinvolle teamvergadering ondersteunen. Zo gaan we in op
agendabeheer, timing, betrokkenheid van de deelnemers en
resultaatgericht werken. We sluiten de vorming af met jouw
persoonlijke actieplan voor de praktijk.
Ellie Kuipers - VCOK
Leidinggevenden
do. 20/10/2022
9u30 - 16u00
fysiek
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4. Inclusief leiderschap, what’s in a name?
IBO

KDV

We leven in een snel veranderende en steeds meer diverse
wereld. Divers samengestelde teams kennen een hoge meerwaarde, bijvoorbeeld op vlak van innovatie. We onderzoeken
in deze cursus welke rol leidinggevenden kunnen opnemen in
het versterken van samenwerking binnen een divers team. Hoe
kan je gepast omgaan met de meerwaarde van verschil? Welke
sleutels kan je gebruiken waardoor teamleden zich meer autonoom, verbonden en competent kunnen voelen? We zoomen
in op het begrip ‘inclusief leiderschap’, niet als een nieuwe
toverformule, maar wel als een bril op leiderschap. Eentje die
de focus legt op het stimuleren van divers denken en werken
in een team.
Jef Scheirlinck - VCOK
Leidinggevenden
vr. 09/12/2022
9u30 - 16u00
fysiek
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5. Een kwaliteitsvolle organisatie van
je opvang IBO KDV
Als verantwoordelijke streef je naar het organiseren van een
kwaliteitsvolle en duurzame opvang. Een onderbouwde en
stevige organisatie voor kinderen, hun gezin, voor jezelf en
je team. Het is een voortdurend proces waarbij je kwaliteit
nastreeft op verschillende terreinen (pedagogisch beleid, medewerkersbeleid, kwaliteitsbeleid, …) en daartoe onderneem je
heel wat acties als verantwoordelijke en samen met je team.
In deze vorming kom je te weten welke elementen ervoor
kunnen zorgen dat jij in een gezonde en sterke organisatie aan
het werk bent. Je maakt kennis met het begrip beleidsvoerend
vermogen en verdiept in factoren die ertoe kunnen bijdragen
dat het voortdurend behouden, versterken en veranderen van
jouw organisatie goed verloopt. Aan de hand van diverse oefeningen nemen we een helikopterperspectief in en maak je een
portret op van jouw organisatie. Wat loopt goed en waar kan
aan gewerkt worden? Je keert terug naar de opvang met een
concreet plan van aanpak om nóg kwaliteitsvoller te werken.
Domien De Schrijver - VCOK
Leidinggevenden
do. 13/10 en do. 24/11/2022
do. 13/10 9u30 - 16u00 (fysiek) en do. 24/11/2022 9u30 - 12u30
(digitaal)
fysiek + digitaal
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6. Help, een kind dat bijt in de groep!
Bijten of gebeten worden? Het overkomt heel wat baby’s en
peuters. Als er bijtgedrag plaatsvindt dan zit de emotie gegarandeerd zeer hoog. En dit niet alleen bij de jonge kinderen
zelf maar ook bij hun ouders en andere opvoeders.
Waarom bijt een kind een ander kind of een volwassene? Wat
wil het hiermee zeggen?
Bij heel jonge kinderen heeft bijtgedrag dikwijls meer te
maken met ‘liefde’ dan met agressie. En als peuters en kleuters bijten dan gaat het vaak over frustratie, kwaadheid of
het onvermogen om zich staande te houden in een groep met
leeftijdsgenootjes. Hoe kan je als volwassene daar het best op
reageren? Hoe kan je een jong kind helpen om op een andere
manier zijn gevoelens uit te drukken?

7. Babygebaren: introductie
Nog voordat baby’s kunnen praten, begrijpen ze al een heleboel
woorden. Bovendien is het voor hen zeer natuurlijk om hun
handen te gebruiken. Vanuit die vaststelling ontstond ‘babygebaren’: een methode waarbij baby’s kunnen tonen wat ze
nodig hebben, wat ze zien en wat er in hen omgaat. Het is een
eenvoudige en praktische manier van communiceren die ook de
taalontwikkeling en het zelfbewustzijn bevordert. Tijdens deze
introductie kom je meer te weten over het wat en waarom van
babygebaren. Je leert hoe het in de praktijk werkt.

We bieden in deze cursus een kader aan om bijtgedrag te
begrijpen en gepast te reageren.
Bart Moens - VCOK
Kinderbegeleiders KDV
wo. 05/10/2022
9u30 - 12u30

De cursus is interactief opgesteld met foto’s en filmpjes en
ruimte voor nieuwsgierige vragen over babygebaren thuis en
in de kinderopvang. Ten slotte leer en oefen je een aantal
gebaren, zodat je zelf aan de slag kan.

digitaal

Anke Wulteputte - VCOK
Kinderbegeleiders KDV
do. 10/11/2022
13u00 - 16u00
fysiek
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8. Focus op peuters

9. Tijd om te wennen

Een uitdagend aanbod organiseren voor de oudste peuters
is niet altijd evident. Ze worden groot en raken soms uitgekeken op het aanbod. We onderzoeken hoe we de oudere
peuters op een gepaste manier kunnen uitdagen doorheen
alle verschillende momenten van de dag en op de verschillende
ervaringsgebieden. We gaan na hoe we hun zelfstandigheid
verder kunnen stimuleren en hoe we een warme overgang naar
de school en/of buitenschoolse kinderopvang mogelijk kunnen
maken. Je krijgt ideeën voor een leuk en passend aanbod voor
peuters zonder daarbij te vervallen in een schoolse aanpak als
voorbereiding op de kleuterschool.

Wanneer je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat, betekent dat loslaten, verantwoordelijkheid delen en vertrouwen
opbouwen. Het is een overgang die bij elke baby en zijn ouders
ingrijpende emoties oproept. Het helpt als je deze situatie zorgvuldig voorbereidt en begeleidt.
In deze cursus belichten we het belang van een goede
wenprocedure.
Wennen is samen zoeken naar afstemming tussen thuis en de
opvang. Het zorgt ervoor dat baby en ouders een veilige plek
vinden in een nieuwe omgeving. En ook in de kinderopvang
zelf, bij de overgang van de ene leefgroep naar de andere, is
wennen zinvol en noodzakelijk. We maken de link met dimensie
6 ‘Gezinnen en diversiteit’ van het zelfevaluatie-instrument.

Inne Hemeryck - VCOK
Kinderbegeleiders KDV
di. 27/09 en do. 20/10/2022

Domien De Schrijver - VCOK

di. 27/09 9u30 – 12u30 (fysiek) en do. 20/10/2022 10u00 - 12u00
(online terugkommoment)

Kinderbegeleiders KDV
do. 17/11/2022

fysiek + digitaal

9u30 – 12u30
digitaal
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10. Beeldend gepeuter

11. Welbevinden en betrokkenheid

Als peuters met beeldend materiaal werken, gaat het vooral
om de ervaring, het experiment. Ik doe iets en er komt iets
tevoorschijn: een vorm, een kleur, een spoor. Het resultaat is
geen doel op zich maar een gevolg van plezierig gekrabbel.

Welbevinden en betrokkenheid zijn 2 dimensies uit het zelfevaluatie-instrument MeMoQ.
In deze vorming nemen we deze belangrijke begrippen onder
de loep. We leren signalen van kinderen herkennen en maken
een onderscheid tussen observeren en interpreteren. Op
welke manier hebben we aandacht voor het welbevinden
en de betrokkenheid van alle kinderen in onze opvang? Hoe
kunnen we deze stimuleren? Het zijn allemaal zaken die aan
bod komen tijdens deze vorming. We gebruiken filmmateriaal
en concrete casussen uit de praktijk. Elke deelnemer maakt
een persoonlijk actieplan om nadien mee aan de slag te gaan
in de eigen werking.

Verwacht geen mooi afgewerkte knutselwerkjes. We verkennen
verschillende materialen en technieken om met peuters beeldend te werken. We maken ongewone combinaties met verf,
papier, zand, kleur, ...
Door zelf uit te proberen gaan we op zoek naar het spelplezier
en de ervaring die we kinderen hiermee kunnen laten beleven.
Veerle Derave - VCOK
Kinderbegeleiders KDV

Domien De Schrijver - VCOK

di. 04/10/2022

Kinderbegeleiders KDV

13u00 - 16u00

di. 25/10/2022

fysiek

9u30 - 12u30
digitaal
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12. Opgroeien en opvoeden in armoede
Eén op tien kinderen in Vlaanderen leeft in armoede. Ze
groeien op in een context die bepalend is voor hun verdere
ontwikkeling.
In deze cursus gaan we in op de dagelijkse realiteit van gezinnen
die in armoede leven: hun beperkingen, zorgen en bekommernissen én hun mogelijkheden en krachten.
We kijken vanuit verschillende perspectieven naar deze
gezinnen en verruimen onze blik. We verkennen mogelijke
steunbronnen en gaan na hoe we de communicatie met deze
vaders, moeders en kinderen respectvol en opbouwend kunnen
aangaan.

13. Alles over het potje

De vragen en ervaringen van deelnemers krijgen ruim aandacht
tijdens de vorming.

Je kan wachten tot een kind aangeeft dat hij komaf wil maken
met luiers en liever op het potje gaat. Maar je kan ook zelf met
de zogenaamde ‘potjestraining’ beginnen. Wat je ook kiest, het
kind moet er klaar voor zijn.

Arne Van Schoors - VCOK
Kinderbegeleiders KDV
vr. 02/12/2022

Maar hoe weet je dat? Wanneer start je hiermee? Waar moet
je rekening mee houden? Wat met potjestraining voor stoelgang? En wat kan je doen als het kind niet wil meewerken en
het niet vlot?

9u30 - 12u30
fysiek

Deze en alle andere vragen over zindelijkheidstraining en
bedplassen komen aan bod. Het hoe en waarom van droog
worden vanuit een medisch-fysiologisch oogpunt.
Jolien Laridaen - VCOK
Kinderbegeleiders KDV
do. 13/10/2022
9u30 - 12u30
digitaal
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14. Straffen en belonen, anders bekeken
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe? Straffen en
belonen lijken vandaag vast verbonden met het dagelijks
opvoeden. Maar is dat de juiste aanpak? Je krijgt zicht op hoe
jij, als opvoeder, kijkt naar straffen en belonen en we reiken je
een alternatief aan. We vinden hiervoor inspiratie bij Françoise
Dolto, Frans kinderarts en psychoanalyticus.
Tom Verhaeghe - VCOK
Kinderbegeleiders KDV
ma. 26/09/2022
9u30 - 12u30
digitaal
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15. Interactie tijdens zorgmomenten

16. Beweegkriebels

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 jezelf. Een actief en interactief gebeuren
tussen jou en de baby. 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. Samen gaan we gaan we aan de slag. Breng daarvoor
een aangeklede (grote) babypop, handdoek, washandje, luier,
neusspoeling, slabber, … mee.

Deze cursus geeft je meer inzicht in alles wat de gezondheid
en fitheid van jonge kinderen kan beïnvloeden. We oefenen
actief met materialen 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.
Hopon - i-mens
Kinderbegeleiders KDV
di. 29/11/2022
9u30 - 12u30
fysiek

Isa Deschuyteneer - VCOK
Kinderbegeleiders KDV
do. 22/09 en do. 27/10/2022
do. 22/09 9u30 - 12u30 (fysiek) en do. 27/10/2022 9u30 - 11u30
(digitaal)
fysiek + digitaal
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Contactgegevens
partners

Organisatie

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

Vormingscentrum Opvang en Kinderopvang (VCOK)

HOPON (onderdeel van i-mens vzw)

www.i-mens.be/ons-aanbod/opvoedingsondersteuning/
hopon
hopon@i-mens.be
02 421 79 91
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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. 34).
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.

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
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

27
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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. 27) 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

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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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

29
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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

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 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 met vermelding van het aantal
dozen, de naam van je organisatie en het adres. Alsook het
e-mailadres waarnaar de factuur verzonden dient te worden,
het adres voor verzending en eventueel je KBO-nummer.
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. 34) 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. 34) 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. 34).

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

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 VUURWERKt kost €25. Elk kinderdagverblijf
aangesloten bij het Loket Kinderopvang of IBO erkend
door Kind en Gezin in Brussel ontvangt één gratis
exemplaar.

INTERESSE?
Mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be met vermelding
van het aantal dozen, de naam van je organisatie en
het adres. Alsook het e-mailadres waarnaar de factuur
verzonden dient te worden, het adres voor verzending en
eventueel je KBO-nummer.
Zodra wij je betaling ontvangen hebben, verzenden we
je pakket.

WERKEN MET VUURWERKT?
Meer weten over de VUURWERKt?
Vraag dan ondersteuning aan je regionaal ondersteuner
(zie p. 34).

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 2021
een gratis exemplaar. Wil je er nog eentje bestellen?
Dat kan tegen betaling. Stuur een mail naar
opgroeieninbrussel@vgc.be

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. 34) 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. 34).

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

OPENINGSUREN
Maandag 13 – 16 uur | Dinsdag en donderdag 10 – 16 uur
Kom je liever op een ander moment? Maak dan een afspraak
met je pedagogisch ondersteuner (zie p. 34).

Ontdek ons op

opgroeieninbrussel.be
 OpgroeieninBrussel

depotnummer: D/2022/7025/09
VU Eric Verrept, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
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