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Met ‘Opgroeien in Brussel’ 
verhogen we samen de kwaliteit 
van de Nederlandstalige gezinsi-
nitiatieven in Brussel. 

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

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

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

Werk jij in een IBO voor onze 
Brusselse ketjes?

Dan zijn wij er voor jou! 

‘Opgroeien in Brussel’ van de VGC 
staat voor ondersteuning op maat 
en vormingen voor professionals die 
met jonge kinderen werken in de 
kinderopvang. 

Elke vraag is welkom, we bieden 
advies en begeleiding op maat. Onze 
pedagogisch ondersteuners behan-
delen elke vraag met zorg. De vorm 
en het verloop van de ondersteuning 
bepalen we samen. 

Daarnaast is er een basisaanbod dat 
jaarlijks herhaald wordt. Tot slot is 
er een thema in de kijker en zijn er 
prikkelende vormingen om je verder 
te inspireren!
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Advies en 
begeleiding  

op maat



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 p. 17). Afhankelijk 
van het thema doet je pedagogisch ondersteuner 
de begeleiding zelf of verwijst zij door naar een 
collega of partner. Een lijst van de vaste partners 
van Opgroeien in Brussel vind je op pagina 42.

Vraag je advies en begeleiding 3 maanden op 
voorhand aan. 

LOCATIE

We plannen gemiddeld 3 sessies bij jou op 
de werkvloer. Afhankelijk van jouw noden en 
vragen kan dit korter of langer zijn. 

Elke vraag is welkom! 
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BEN JE NET GESTART ALS LEIDING-
GEVENDE OF PEDAGOGISCH COACH 
IN DE KINDEROPVANG?

Dan heten we je eerst en vooral hartelijk welkom! 
Iedere laatste donderdag van de maand nodigen we 
nieuwe leidinggevenden en pedagogisch coaches uit 
voor een introductie over Opgroeien in Brussel.  

Na een eerste kennismaking, kunnen we je ook verder 
begeleiden. Bij jouw regionaal ondersteuner kan je 
het traject ‘onthaalbeleid’ volgen. Gedurende een 
periode van een jaar, plannen we om de anderhalve 
maand een coachgesprek, waarbij we op maat kijken 
welke vaardigheden, inzichten of steun jij nodig hebt 
om een stevige start te maken in de kinderopvang!

PRAKTISCH

De eerste sessie vindt plaats bij Opgroeien in Brussel: 
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 

Contacteer opgroeieninbrusse@vgc.be

Onthaalbeleid
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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 onder-
steuner kan de studiedag zelf begeleiden of hiervoor een 
partner aanspreken. Hieronder vind je een greep uit de 
onderwerpen waarover je studiedagen kan vragen:

Team

• Talenten in het team
• Veerkracht in het team

• Communicatie in het team

Organisatie

• Missie en visie
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AANMOEDIGINGSSUBSIDIE

Je kan bij entiteit Gezin van VGC een aanmoedigings- 
subsidie aanvragen voor het organiseren van 
studiedagen. 

Meer informatie? Klik op ‘Subsidie Studiedagen Gezin’ 
via www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/
gezin of contacteer je regionaal ondersteuner  
(p. 17).

Kinderen

• Welbevinden en betrokkenheid
• (Risicovol) Spelen met kinderen

• Omgaan met uitdagende 
situaties

Ander thema?

Stel ons je vraag!

Ouders

• In gesprek gaan met 
ouders

• Ouderparticipatie

9 \  A D V I E S  E N  B E G E L E I D I N G  O P  M A A T

http://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/gezin
http://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/gezin


Coaching
van het
team
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 leiding-
gevende en/of pedagogisch coach aanwezig is. Een 
studiedag (zie p. 8) is soms een onderdeel van  de 
coaching van het team. Hieronder lees je enkele 
voorbeelden van coaching van het team:

Organisatie

•  Inclusief werken
• Sociale functie van  

de kinderopvang
• Warme transities (naar en 

binnen IBO en school)

Kinderen

• Omgaan met uitdagend gedrag
• Welbevinden en betrokkenheid 

bij kinderen: van scoren naar 
acties
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Gezondheid

• Gezonde voeding
• Bewegingsactiviteiten

• Natuur in de kinderopvang

Team

• Werkgeluk in je team 
vergroten

• Communicatie in het team

Spel

• Uitdagende speelruimte 
en spelmateriaal

• Loose Parts 
• Creatief denken 

Ouders

• In gesprek gaan met ouders
• Ouders & wennen

• Armoede
• Verontrusting in  

de thuissituatie

Ander thema?

Stel ons je vraag!
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Traject  
werkgeluk

Hoe gelukkig is jouw team in de kinderop-
vang? Kom het te weten via de teamscan! 
Via een online vragenlijst maken we een 
analyse van het werkgeluk van je team. 
Je komt te weten welke factoren invloed 
hebben op de motivatie van het team 
en welke factoren meer aandacht nodig 
hebben om het werkgeluk te vergrootten. 
Met die laatste gaan we aan de slag in een 
teamtraject van drie sessies.





Ander thema?

Stel ons je vraag!

Wil jij of een van je medewerkers bepaalde vaar-
digheden verder ontwikkelen? Heb je vragen 
over je functie of rol binnen het team? Dan is 
er 1-op-1 coaching. We gebruiken oplossingsge-
richte 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 leidinggevenden

• Leerbeleid en onthaalbeleid

• Team motiveren en omgaan met weerstand

• Welbevinden en betrokkenheid van  
het team

Voor directies

• Gedeelde visie op pedagogische kwaliteit

• Beleidsvoerend vermogen bv. Werken aan 
een gedragen missie en visie, duidelijke 
organisatiestructuur, ...

1-op-1 
coaching
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Video- 
interactiebegeleiding  
(VIB)

VIB is een bijzondere vorm van video-coaching. 
Je bekijkt korte opnames van interactie- 
momenten tussen kinderbegeleiders en 
kinderen. Daarbij zoom je in op de initiatieven 
van de kinderen. Je analyseert hoe je de initi-
atieven 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



Heb je een vraag of wil je graag coaching 
op maat? Contacteer jouw regionaal 
ondersteuner.

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.

LAKENJETTE

GANSHOREN

SINT-AGATHA- 
BERCHEM

SINT-JANS-MOLENBEEK

KOEKELBERG

ANDERLECHT

VORST

UKKEL WATERMAAL-

BOSVOORDE

OUDERGEM
ELSENE

BRUSSEL

SINT-GILLIS

SINT-JOOST- 
TEN-NODE

SCHAARBEEK

EVERE

ETTERBEEK

SINT-LAMBRECHTS-

WOLUWE

SINT-PIETERS- 
WOLUWE

HAREN

NEDER-OVER- 
HEEMBEEK

 Regio 5   Regio 6

 Regio 1   Regio 7

 Regio 3   Regio 4

  Regio 8

  Regio 2       

Hanne Maes

REGIONAAL 
ONDERSTEUNERS

Laura Van De Velde

Maaike De Mey 

Mihriban Yildirim

Isabelle Quinten 
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Maaike De Mey 

Pedagogisch ondersteuner
Regio 2

 maaike.demey@vgc.be

 0490 141 014 

Mihriban Yildirim

Pedagogisch ondersteuner
Regio 8

 mihriban.yildirim@vgc.be

 02 563 03 70 

Hanne Maes

Pedagogisch ondersteuner
Regio 1 en 7

 hanne.maes@vgc.be

 0491 865 195 

Isabelle Quinten 

Pedagogisch ondersteuner
Regio 5 en 6

 Isabelle.quinten@vgc.be

 0490 493 685  

Laura Van De Velde

Pedagogisch ondersteuner
Regio 3 en 4

 laura.vandevelde@vgc.be

 0491 865 194 

Pedagogisch ondersteuners per regio
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Britt Destaerke

Ouders & diversiteit 

 britt.destaerke@vgc.be

 02 563 03 77

Olivia De Sutter

Kwaliteit & Werken voor 
Ketjes

 olivia.desutter@vgc.be

 0490 522 064

Caroline Vos

Geïntegreerd werken & 
Educare

 caroline.vos@vgc.be

 02 563 03 55

Drie pedagogisch ondersteuners verdiepen zich in 
een of meerdere thema’s. EXPERTEN
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Basisaanbod



Basisaanbod
Vlaamse Gemeenschapscommissie 
entiteit Gezin 
Emile Jacqmainlaan 135  
1000 Brussel
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BASISAANBOD

Het basisaanbod is een pakket aan vormingen, gebaseerd 
op de basiscompetenties die elke doelgroep nodig heeft. 

Voor kinderbegeleiders gaat dit over de basiscompetenties 
zoals opgenomen in de Vlaamse kwalificatiedatabank.

Tijdens zo’n vorming krijg je een inleiding van een thema, 
je krijgt de kans om samen met andere deelnemers te 
oefenen, reflecteren en ervaringen te delen. Zo ontwikkel 
en versterk je competenties om mee te nemen naar je IBO. 

Een cursus of intervisie kan uit meerdere dagdelen bestaan 
(fysiek of digitaal). Check het digitaal inschrijvingsloket 
voor de precieze data en locaties.

Voor professionals uit de initiatieven buitenschoolse 
opvang in Brussel.

Deelnemen is gratis. 

INSCHRIJVEN

Elke vorming van het basisaanbod wordt minstens één 
keer per jaar georganiseerd. Driemaal per jaar komt er een 
deel van de vormingen online: 15 december, 15 maart en  
15 augustus via de website vorming-opgroeienin-
brussel.vgc.be. 

Inschrijven kan het hele jaar door, tot een week voor de 
start van elke vorming. Enkel beheerders (leidinggevenden) 
kunnen inloggen en inschrijven, maar iedereen kan het 
aanbod raadplegen. Eerste keer inschrijven? Stuur een mail 
naar opgroeieninbrussel@vgc.be.

De locaties en data vind je op de website  
vorming-opgroeieninbrussel.vgc.be. 

CONTACT 

 opgroeieninbrussel@vgc.be 

 0490 47 85 56

 www.opgroeieninbrussel.be

  OpgroeieninBrussel
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LEIDINGGEVENDEN 

Intervisie: Coachen in een IBO 

Als leidinggevende 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.

 Ondersteuner Opgroeien in Brussel

 Leidinggevenden

Ik als leidinggevende IBO KDV

Wie ben jij als leidinggevende? We bekijken een leiderschaps-
model, en reflecteren over de rollen die jij opneemt als 
leidinggevende. We bespreken ook de competenties die een 
leidinggevende nodig heeft en de taken van een leidinggevende. 
Dit alles kan je dan kaderen binnen de doelen, missie en visie 
van je eigen opvang. 

We denken na over organisatiecultuur en -structuur en jouw 
bijdrage hieraan als leidinggevende. 

Tot slot hebben we het over timemanagement, prioriteiten 
stellen, zelfzorg en werkbalans.

 VCOK

 Leidinggevenden

Mijn team en ik IBO KDV

Als leidinggevende speel je een belangrijke rol in het aansturen, 
coachen en motiveren van je team. Jouw leiderschapsstijl 
heeft effect op je team. Wat werkt nu het beste is een veel 
voorkomende vraag. Zo worstelen vele leidinggevenden met 
het dilemma tussen sturen als leidinggevende en voldoende 
autonomie voor je team. Zijn jullie als team klaar voor gedeeld 
leiderschap? Het is belangrijk na te gaan in welke fase je team 
zit en daarop je handelen als leidinggevende af te stemmen. In 
deze vorming gaan we daarop in. Je maakt onder andere een 
analyse voor je eigen team. 

We doorlopen het parcours van een medewerker: van solli-
citatie, over aanwerving en onthaal tot ervaren collega, en 
bespreken wat de medewerker in elke fase nodig heeft.

 VCOK

 Leidinggevenden
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Kind centraal 3-12 jaar

De visie van waaruit je opvang werkt is heel bepalend voor je 
dagelijkse werking. In deze vorming is er ruimte om je eigen 
missie en pedagogische visie over de omgang met kinderen op 
punt te stellen én na te denken over hoe je die in de praktijk kan 
uitdragen. We staan stil bij verschillende pedagogische visies 
en in het bijzonder bij het belang van kinderparticipatie dat 
we zowel in de basisprincipes van buitenschoolse opvang als 
in diverse pedagogische inspiratiebronnen terugvinden (denk 
maar aan Korczak, Gordon of Loris Malaguzzi). Je krijgt info 
en concrete inspiratie voor de opvang over deze en andere 
inspiratiebronnen. 

 VCOK

 Leidinggevenden

Ouderbeleid IBO KDV

Een kind start niet alleen in jullie IBO. Een heel gezin staat 
aan de start. Samen met je team. Hoe zorg je ervoor dat jullie 
met z’n allen goed starten en dat er onderweg naar de finish 
niemand uitvalt, opgeeft of struikelt? We zoeken samen uit 
hoe een ouderbeleid eruit kan zien van de het eerste moment 
tot de uitzwaai. 

 Ondersteuner Opgroeien in Brussel

 Leidinggevenden

Aanpak mishandeling IBO KDV

Jonge kinderen komen soms terecht in verontrustende 
thuissituaties. Als IBO kan je hierover signalen opvangen. 
Maar hoe ga je daar dan mee om? Het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Brussel heeft een “Stappenplan voor 
kinderopvang: aanpak van verontrusting en vroegdetectie van 
kindermishandeling” gemaakt. Tijdens deze vorming bekijken 
we het stappenplan. Wat doe je als je signalen opmerkt? Welke 
drempels kom je tegen? Hoe bespreek je verontrusting met 
ouders? We oefenen met casussen en inleefoefeningen en 
wisselen ervaringen uit.

 Vertrouwenscentrum kindermishandeling

 Leidinggevenden
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KINDERBEGELEIDERS 

Verbindend communiceren in actie 

Goede communicatie zorgt voor een fijne samenwerking met 
collega’s. Het is belangrijk om te kunnen zeggen wat je waar-
deert aan je collega, maar ook wat je nodig hebt of wat je 
vervelend vindt en wil veranderen. Dat laatste is niet altijd 
gemakkelijk. Je stelt jezelf kwetsbaar op en je kan je collega 
misschien kwetsen. Verbindend communiceren is een manier 
om moeilijke boodschappen op een goede manier te commu-
niceren. In deze vorming maak je er uitgebreid kennis mee via 
ervaringsoefeningen, handvatten, uitwisseling en toepassing.

 Stichting Lodewijk de Raet - Kwadraet

 Kinderbegeleiders

Omgaan met meertalige groepen

Meertaligheid is een realiteit, ook in de buitenschoolse kinder-
opvang. Veel kinderbegeleiders hebben vragen over hoe ze hier 
positief mee kunnen omgaan bij kinderen, ouders en in hun 
team. In deze vorming maak je op een actieve manier kennis 
met de relevante wetenschappelijke achtergrond over meer-
talig opvoeden, waarna we al snel de overstap maken naar wat 
dit concreet betekent voor jouw rol als kinderbegeleider. We 
werken met inspirerende praktijkvoorbeelden en herkenbare 
situaties en zoomen in op hoe je in een meertalige context je 
interacties met kinderen van verschillende leeftijden én hun 
ouders op een positieve manier vormgeeft.

 VCOK

 Kinderbegeleiders

Diversiteit = kwaliteit in ons IBO 

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen...en 
de wereld zit in jullie IBO! Allemaal verschillend en toch ook 
gelijk? Zijn verschillen oké of vind je verschillen soms lastig? 
Hoe we kijken naar de ander wordt bepaald door wie we zelf 
zijn. Wie ben jij en wie is de andere? Is dat altijd zo of varieert 
dit soms? Welk effect heeft dat op mijn werk in het IBO: met 
de kinderen, de ouders en binnen het team. We gaan op zoek!

 Ondersteuner Opgroeien in Brussel

 Kinderbegeleiders
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Omgaan met uitdagende situaties

Als begeleider in de buitenschoolse opvang kom je in aanraking 
met allerlei uitdagende situaties. Wat doe je als jouw kleuter/
jongere andere kinderen slaat of grove taal spreekt? Wat als 
hij weigert activiteiten mee te doen?

We bespreken samen waar je zoal tegen aan loopt en welke 
mogelijke invalshoeken je kunnen helpen om tot een oplossing 
te komen. Dit kan starten vanuit jullie vragen of vanuit een 
meegebrachte casus.

 Elmer

 Kinderbegeleiders

Let’s play! – kleuters en lagere school

In de voormiddag duiken we in de magie van spelen. Hoe 
spelen kinderen en wat betekent dat voor hen? Wat is jouw 
rol om dat te ondersteunen? We geven je heel wat praktische 
handvaten mee om over na te denken en testen ook zelf uit 
hoe je kinderen aan het spelen kan krijgen.

In de namiddag kan je kiezen uit verschillende workshops, die 
allemaal boordevol praktijktips zitten:

• Fantasie en inkleding

• Spelen met loose parts

• Uitdagend en groepsgericht knutselen

• Avontuurlijk en risicovol spelen

• 101 kleine spelletjes

• Spelen in de stad…

 Speelmakers

 Kinderbegeleiders
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Lets’s play! – tieners

Rond de leeftijd van 10-11-12 jaar verandert er heel wat. De 
tieners vinden niet altijd meer hun ding in het IBO-aanbod. 
Vandaag zoomen we in op hen: wat hebben ze nodig, wat 
verwachten ze van de opvang en hoe kunnen we ons door hen 
laten inspireren? In de namiddag testen we samen heel wat 
tienerproof-ideeën en leer je hoe je een speelaanbod uitwerkt 
op hun maat.

 Speelmakers

 Kinderbegeleiders

Pop up speelruimte

Hoe maak je van een -zo goed als- lege ruimte een inspire-
rende speelruimte voor kinderen? Dat gaan we niet vertellen, 
maar gewoon samen doen! We gebruiken meubels, uitdagend 
materiaal, speelgoed, sfeerelementen… om van een lege ruimte 
een speelruimte te maken. We staan stil bij hoe we dit doen: 
welke stappen zetten we, wat doen we wel of niet, hoe maak 
je het echt speelklaar… zodat je ook zelf inspiratie hebt om je 
IBO ruimte (opnieuw) in te richten. 

 Speelmakers

 Kinderbegeleiders

Werken in de stad

Werken in een grootstad biedt zoveel mogelijkheden! Vele 
mensen bij elkaar maakt dat elke wijk uniek is en dat er heel 
veel interessante organisaties te vinden zijn in elke buurt. Hoe 
kan je de kansen van de stad en je wijk zo goed mogelijk 
gebruiken? 

In deze cursus exploreren we de betekenis van buurtgericht 
werken in een grootstad. We denken na over hoe we kunnen 
samenwerken met organisaties om de vrije tijd van de kinderen 
zo leuk mogelijk te maken. En ook zo praktisch mogelijk voor 
de gezinnen. 

 Ondersteuner Opgroeien in Brussel

 Kinderbegeleiders
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Ouders 

In deze vorming gaan we na hoe we concreet met ouders 
kunnen samenwerken en waarom een goede samenwerking 
nodig is voor het kind, de ouders en de opvang. We zoomen in 
op de dagelijkse breng- en haalmomenten, de wenperiode en 
ouderactiviteiten in de opvang. We staan stil bij welke vaardig-
heden nodig zijn om een vlotte en wederkerige communicatie 
met ouders op te zetten, ook in moeilijke gesprekssituaties. Je 
kan oefenen, casussen voorleggen en bespreken. Je onderzoekt 
uitgebreid je eigen praktijk en handelen.

 VCOK

 Kinderbegeleiders

Observeren en reflecteren  

Door kinderen goed te observeren kan je heel wat leren over 
je opvang. Wat gaat goed? Wat missen kinderen? Wat kan je 
aanpassen en aanpakken om bijvoorbeeld nog meer spelplezier 
te zien? Daarvoor ga je doelgericht en systematisch observeren 
en nadien in team over je observaties reflecteren om zo tot 
actie over te gaan. In deze vorming krijg je praktische tips en 
tools om dat te doen en kan je oefenen in het observeren en 
reflecteren.

 VCOK 

 Kinderbegeleiders

Detecteren kindermishandeling IBO KDV

Jonge kinderen komen soms terecht in verontrustende 
thuissituaties. Als IBO kan je hierover signalen opvangen. 
Maar hoe ga je daar dan mee om? Het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Brussel heeft een “Stappenplan voor kinder-
dagopvang: aanpak van verontrusting en vroegdetectie van 
kindermishandeling” gemaakt. Tijdens deze vorming bekijken 
we het stappenplan. Wat doe je als je signalen opmerkt? Welke 
drempels kom je tegen? Hoe bespreek je verontrusting met 
ouders? We oefenen met casussen en inleefoefeningen en 
wisselen ervaringen uit.

 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

 Kinderbegeleiders
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Thema in  
de kijker



‘MEER-TALIG OPGROEIEN IN BRUSSEL’

Brussel is een grote, diverse, meertalige stad, rijk aan 
kansen. Dit vraagt van jullie een even rijke en diverse 
aanpak.  Elk (half)jaar zetten we daarom een grootstedelijk 
thema in de kijker. Het gaat telkens om een thema waar 
jullie dagdagelijks mee in aanraking komen.

2023 staat in teken van het thema ‘Meer-talig opgroeien 
in Brussel’ . 

Meertaligheid is een realiteit in Brussel. Kinderen groeien 
op in een meertalige context, binnen het gezin en/of in 
de stad. Dit weerspiegelt zich ook in de kinderopvang. 

Binnen dit thema in de kijker gaan we in op vragen over 
hoe je hier positief mee kan omgaan bij kinderen, ouders 
en in je team.  

Hou zeker je mailbox en onze sociale mediakanalen in 
de gaten om meer te weten te komen over de acties die 
volgen rond het thema in de kijker.



Prikkelende 
vormingen



• Prikkelende vormingen zijn leuke extra’s om je verder 
te prikkelen en inspireren. We leggen de focus op 
ervaringsgerichte vormingen en proberen verschil-
lende werkvormen en locaties uit. 

• We maken het aanbod prikkelende vormingen bekend 
via mail en onze sociale mediakanalen. 

• Heb je zelf een idee voor een prikkelende vorming? 
We horen het graag via opgroeieninbrussel@vgc.be 

mailto:opgroeieninbrussel@vgc.be 




Projecten



HOP UP 
PLAYGROUNDS
WAT EN VOOR WIE
Hop Up Playgrounds is een innovatief speelconcept voor 
orga-nisaties waarmee kinderen van 2,5 tot 12 jaar spelen, 
leren en beleven. De Hop Up bestaat uit moduleerbare speele-
le-menten, waarmee ze zelf hun speelhoeken kunnen bouwen: 
van grootse constructies tot geborgen snoezelhoekjes. 

WAAROM
• Hop Up prikkelt de creativiteit van kinderen. 
• Het speelconcept inspireert begeleiders om anders naar het 

spel van kinderen te kijken. 
• Het materiaal leent zich uitstekend voor gedeeld zaalgebruik.  

HOE UITLENEN
Opgroeien in Brussel heeft 2 Hop Up’s. Brusselse IBO’s kunnen die 
het hele jaar door gratis uitlenen via opgroeieninbrussel@
vgc.be. Wij zorgen voor vervoer.

Je kan de Hop Up uitlenen voor 1 dag tot maximum 2 weken.

Vraag de Hop Up wel minimum 4 weken op voorhand aan, 
zodat wij het vervoer kunnen plannen. Hou ook rekening met 
de timing (bv. vakantieperiodes).

WORKSHOP
Eerste keer de Hop Up gebruiken? Dan komt je regionaal onder-
steuner (zie p. 17) een vorming geven aan je team (+/- 1 uur).
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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 onder-
deel 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 star-
tende 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. 17) van Opgroeien in Brussel.

WERKEN MET ‘MIJN GROEIBOEK ALS 
KINDERBEGELEIDER’
Wil je starten met een onthaalbeleid in je kinder- 
opvang? Of met Mijn Groeiboek?
Vraag dan ondersteuning aan je regionaal onder-
steuner (zie p. 17).

MIJN GROEIBOEK VOOR LEIDINGGE-
VENDEN EN PEDAGOGISCH COACHES 
Binnenkort bestaat er ook een groeiboek voor star-
tende leidinggevenden en pedagogisch coaches. Het 
is een handig invulboek met  reflectieoefeningen over 
hoe jij je team kan leiden en/of coachen. Vanuit jouw 
unieke persoonlijkheid en sterktes én binnen de werk-
context van jouw organisatie. 
‘Mijn Groeiboek’ is onderdeel van het onthaalbeleid 
voor leidinggevenden en pedagogisch coaches vanuit 
Opgroeien in Brussel.  Elke startende leidinggevende en 
pedagogisch coach krijgt een groeiboek bij de kennis-
making met Opgroeien in Brussel (p. 7). 

BINNENKORT BESCHIKBAAR
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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 IBO’s en kinderdagverblijven 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.
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VUURWERKt WAT EN VOOR WIE
VUURWERKt is werkgeluk in een doosje. Het zijn  
72 kaarten met doe-opdrachten om aan het welbe-
vinden 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 werk-
geluk van het team aan te wakkeren.   

HOE AANKOPEN
Een doos VUURWERKt kost €25. IBO erkend door Kind 
en Gezin in Brussel ontving 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. 17). 
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Een speelse 
BOX voor in 
jouw IBO

Met de inhoud van deze speelse ton, creëer je op een makke-
lijke manier veel speelkansen voor kinderen. In de ton vind je 
allerlei materialen die ideaal zijn om binnen te gebruiken en 
met een open einde, ‘loose parts’. Hierdoor krijgen kinderen de 
kans om hun eigen spel in te vullen. Door de verscheidenheid 
aan loose parts komen er verschillende vormen van spelen 
naar voor, zoals fantasiespel, risicovol spelen, bouwen en 
techniek, …  Kortom eindeloos spelplezier.

PRAKTISCH
• Geschikt voor 15 tot 20 kleuters en lagereschoolkinderen. 

• Kleinere en grotere loose parts zoals: doeken, boom-
stamschijven, kartonnen rollen, stevige planken, flexibele 
buizen, telefoon, toetsenbord, potten en pannen, …

• Stockage: De box is 82 cm hoog, 1.11 cm lang,  
91 cm breed.

• Uitlenen kan vanaf de paasvakantie (03.04.2023). Doe een 
aanvraag via opgroeieninbrussel@vgc.be. Na bevesti-
ging ga je de ton zelf ophalen bij de uitleendienst van 
de VGC (Technologiestraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem)

MEER WETEN?
Bekijk de handleiding op de website of vraag begeleiding op 
maat aan je regionaal ondersteuner (p. 17)!

biBINNENKORT BESCHIKBAAR
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Bibliotheek 
Opgroeien in 

Brussel



De bibliotheek van Opgroeien in Brussel is er voor iedereen 
die werkt in de kinderopvang of preventieve gezinsonder-
steuning in Brussel. 

Je vindt er prentenboeken voor jonge kinderen én heel wat 
boeken en methodieken over pedagogische thema’s: welbe-
vinden kinderen, taalontwikkeling, opvoeden jonge kinderen, 
inrichten ruimte, communiceren met ouders, zelfevaluatie, 
teamontwikkeling…   

HOE LENEN
• In de online catalogus opgroeieninbrussel.be/mate-

rialen/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 regionaal ondersteuner  
(zie p. 17).

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

OPENINGSUREN
Maandag 9 – 16 uur  | Dinsdag 9 – 16 uur  | Donderdag 9 – 16 uur

Kom je liever op een ander moment? Maak dan een afspraak 
met je regionaal ondersteuner (zie p. 17).

http://opgroeieninbrussel.be/materialen/bibliotheek
http://opgroeieninbrussel.be/materialen/bibliotheek
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Partners



Organisatie Contact

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

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

Samenwerken aan Kinderopvang Brussel/ Loket 
Kinderopvang

 www.kinderopvanginbrussel.be 
 helpdesk@kinderopvanginbrussel.be
 0493 56 56 99

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
 www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling;be/brussel
 info@vkbrussel.be
 02 669 40 50

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

Speelmakers
 Speelmakers.be
 Amke@speelmakers.be
 0499 61 02 41

Stichting Lodewijk De Raet - Kwadraet
 stichtinglodewijkderaet.be/kwadraet 
 adinda@kwadraet.be
 0499 71 48 56

Odisee
 www.kcgezinswetenschappen.be 
 Kathleen.emmery@odisee.be
 02 240 68 40

IDEWE
 www.idewe.be
 Brussel@idewe.be
 02 240 68 40

Elmer
 www.elmer.be 
 Sonja.cassiman@elmer.be 
 0490 11 52 21

Good Planet
 www.goodplanet.be 
 a.leonard@goodplanet.be
 0474 11 85 43

4 2

http://www.vcok.be
mailto:timothy.verhulst%40vcok.be?subject=
http://www.i-mens.be/ons-aanbod/opvoedingsondersteuning/hopon
mailto:hopon@i-mens.be
https://www.kinderopvanginbrussel.be/
mailto:helpdesk%40kinderopvanginbrussel.be?subject=
https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/
http://www.speelmakers.be
http://stichtinglodewijkderaet.be/kwadraet 
https://www.kcgezinswetenschappen.be/
http://www.idewe.be
http://www.elmer.be
https://www.goodplanet.be/nl/


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