


 9.00 uur 9.30 uur 9.45 uur 11.15 uur 11.30 uur 13.00 uur 13.30 uur

 Onthaal Startmoment Workshops Wissel Workshops Lunch Einde

 met koffie en   Ronde 1  Ronde 2 

 versnaperingen

Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. 
Die juiste persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, maakt het verschil in de 
kinderopvang: kinderen stimuleren, rekening houden met hun noden, met hen spelen  
en ravotten. Hen blijven boeien elke dag opnieuw. De ouders onthalen en verwelkomen, 
zorg dragen voor jezelf en je collega’s, enz. Elke dag weer kan de kinderopvang op jouw  
inzet rekenen. 
Om je te inspireren reist onze Kinderopvangcaravan het hele land door. Het VVSG-
Steunpunt Kinderopvang en Diverscity organiseren op 18 dagen gratis vorming in 
eigen regio en buiten de openingsuren van de buitenschoolse kinderopvang. En dit 
voor kinderbegeleiders die werken in de opvang van schoolgaande kinderen die wordt 
georganiseerd door een lokaal bestuur. 
Wij hopen je te mogen verwelkomen.

programma



WS1 Speelimpulsen • VDS (1u30)
We gaan aan de slag met speelimpulsen en leren hoe je kinderen aanzet tot spelen. 
Via de speeldoos “Speelimpulsen” leer je creatieve speelimpulsen uitwerken. Je 
krijgt concrete tips en tricks om het meespelen in de praktijk te brengen. 
Aan het eind van de sessie:
• weet je wat een speelimpuls is en kan je op een makkelijke manier  

creatieve impulsen verzinnen
• weet je hoe je speelimpulsen bij 

kinderen kan aanbrengen en tot 
leuk meespelen kan komen

workshops 

Er worden tegelijkertijd verschillende 
workshops georganiseerd. Afhankelijk van 
de duur, kan je één of twee workshops 
kiezen. Ofwel kies je voor twee korte 
workshops van anderhalf uur ofwel voor 
één lange workshop van drie uur.

OPGELET:  
Het vormingsaanbod is niet elke dag 
hetzelfde, het overzicht vind je achteraan. 

Jaar na jaar groeit de Kinderopvangcaravan. 
Naast de Kinderopvangcaravan is er nu in 
elke provincie één Kinderopvangcaravan 
XL. Dit XL-aanbod biedt de extra 
workshops “Brandpreventie” en “Aan 
de slag met het Ontwikkelingslab”. Ook 
het creatieve aanbod van KunstinZicht 
verandert in een Kinderopvangcaravan 
XL van “Kunstoppad²” in een vorming 
“Speelvogels”. 

WS2 DoorElkaar • Hivset (1u30)
Vertrouwen en een goede communicatie zijn heel belangrijk in de kinderopvang. 
Maar dit is niet altijd evident bij anderstalige ouders.
We gaan na hoe het komt dat sommige ouders een boodschap niet begrijpen en 
zoeken hulpmiddelen die jou in je communicatie en vertrouwensrelatie met ouders 
kunnen helpen. Na een korte theoretische schets gaan we al snel interactief aan de 
slag met veel voorbeelden en tips en tricks.



WS3 Tieners • VCOK (3u)
Tieners vinden vaak dat ze niet langer thuis horen in een 
“kinderlijke” opvang. Hoe kan je ervoor zorgen dat ook tieners 
zich goed voelen en een plek hebben in de buitenschoolse 
kinderopvang? 
Ze hebben hun eigen gedachtekronkels, eigen taaltje, eigen 
humor, eigen verlangens en eigen behoeften. Maar tegelijk 
gedragen ze zich soms ook nog als jonge kinderen met grillen 
en hevige uitbarstingen.
We wisselen tips uit om deze tieners op een goede manier aan 
te spreken op hun eigenheid en om gepaste activiteiten aan 
te bieden. Je krijgt een brede kijk op omgaan met de “oudste 
kinderen” in de opvang. 

WS4  Kunstoppad2 • Kunst in Zicht (3u)
“Kunstoppad²” is een reizend kunsteducatief project met 
twee kunstwerken van beeldend kunstenaar Tinka Pittoors: 
een ruimtelijk kunstwerk en een videowerk. Een kunstdocent 
komt met heel wat muzisch spelmateriaal en deze twee 
kunstwerken op locatie. Hieruit ontstaat een actieve,  
breed-muzische workshop waarin creatief spel en kunstzinnig 
experiment centraal staan.

WS5  Allergenen • VVSG (3u)
Er zijn steeds meer kinderen die allergisch reageren op 
bepaalde voeding en dat merk je ook in de kinderopvang. 
Tijdens deze sessie kom je te weten wat het verschil is 
tussen een allergie en een intolerantie. Waar kan een kind 
allergisch op reageren? Hoe herken je de symptomen? Wat is 
een kruiscontaminatie? Welke voorzorgsmaatregelen kan je 
treffen en hoe ga je hier in de praktijk mee om? 
 

WS6  Actieve kinderopvang • VIGeZ (3u) 
Het project Actieve kinderopvang ondersteunt de opvang bij 
de uitwerking van een beleid rond beweging, lang stilzitten, 
dranken en tussendoortjes. Er zijn kant-en-klare materialen 
en tools ontwikkeld om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. 
Tijdens deze workshop maak je kennis met het project 
Actieve kinderopvang en leer je de materialen en tools 
gebruiken. 
Heb je na deze workshop zin om aan de slag te gaan, dan kan 
de opvang zich inschrijven voor het volledige traject van het 
project. 
Dé start van jouw gezonde en actieve kinderopvang!



WS7  Brandpreventie en veilige evacuatie • Sicli (3u)
Als kinderbegeleider moet je geoefend zijn in het hanteren van brandbestrijdings-
middelen en de ontruiming van de kinderopvanglocatie. In deze workshop worden 
theorie én praktijk gecombineerd. Na het volgen van de workshop kan je praktisch 
aan de slag gaan met brandbestrijdingsmiddelen in jouw eigen kinderopvang.

WS8  Aan de slag met het Ontwikkelingslab • Bodymap (3u)
Kinderen die veel bewegen hebben een stapje voor! Niet enkel op bewegingsvaar-
digheden, maar ook op schoolse vaardigheden. De workshop Ontwikkelingslab  
geeft heel wat tips rond magische bewegingen voor jonge kinderen.
Welke bewegingen zijn heel belangrijk om te stimuleren en wat mogen we zeker 
niet forceren? De kennis om de juiste prikkels op het juiste moment aan te bieden  
is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind.
Er worden veel tips aangereikt om kinderen te stimuleren in hun motorische  
ontwikkeling.

WS9  Speelvogels • Kunst in Zicht (1u30)
Tijdens deze vorming ontdek je verschillende kunsteducatieve werkvormen  
waar je actief mee aan de slag gaat en die je nadien verder uit kan werken.  
In deze workshop krijg je een veelvoud aan korte opdrachten zodat je met  
een rugzak vol nieuwe, creatieve ideeën terug naar huis gaat.



praktisch

Opgelet: het vormingsaanbod is niet elke dag hetzelfde.  

Kinderopvangcaravan met de workshops
WS1 Speelimpulsen
WS2 DoorElkaar
WS3 Tieners
WS4 Kunstoppad2 

WS5 Allergenen

donderdag 
28 april 

Leuven • Brabanthal 
Brabantlaan 1, 3001 Leuven

donderdag 
26 mei

Deinze • De Ceder 
Parijsestraat 34, 9800 Deinze

dinsdag 
7 juni

Mechelen • Lamot 
Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen

Kinderopvangcaravan met de workshops
WS1 Speelimpulsen
WS2 DoorElkaar
WS3 Tieners
WS4 Kunstoppad2 

WS6 Actieve kinderopvang 

dinsdag 
10 mei 

Hasselt • Cultuurcentrum 
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

vrijdag 
3 juni 

Aalst • CC De Werf 
Molenstraat 51, 9300 Aalst

vrijdag 
2 december

Peer • BICC ’t Poorthuis 
Zuidervest 2a, 3990 Peer

donderdag 
8 december

Leuven • Brabanthal 
Brabantlaan 1, 3001 Leuven



Kinderopvangcaravan met de workshops
WS1 Speelimpulsen
WS2 DoorElkaar
WS3 Tieners
WS4 Kunstoppad2

maandag 
13 juni

Diksmuide • CC Kruispunt 
Maria Doolaeghestraat 2b, 8600 Diksmuide

dinsdag 
20 september

Sint-Niklaas • De Graanmaat 
Grote Markt 24, 9100 Sint-Niklaas

dinsdag 
4 oktober

Roeselare • Ondernemerscentrum 
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

dinsdag 
8 november

Genk • CC C-Mine  
C-Mine 10, 3600 Genk

donderdag 
17 november

Geel • CC de Werft 
Werft 32, 2440 Geel

dinsdag 
13 december

Gent • Europahotel  
Gordunakaai 59, 9000 Gent

Kinderopvangcaravan XL met de workshops
WS1 Speelimpulsen
WS2 DoorElkaar
WS3 Tieners
WS7 Brandpreventie en veilige evacuatie
WS8 Aan de slag met Ontwikkelingslab
WS9 Speelvogels

dinsdag 
21 juni

Asse • Oud Gasthuis 
Huinegem 4, 1730 Asse  

vrijdag 
30 september

Gent • Holiday Inn Gent Expo 
Maaltekouter 3, 9051 Gent

donderdag 
13 oktober

Brugge • Site Oud St-Jan 
Zonnekemeers, 8000 Brugge

vrijdag 
28 oktober

Antwerpen • Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

dinsdag 
22 november

Genk • CC C-Mine  
C-Mine 10, 3600 Genk



voor 
Kinderbegeleiders tewerkgesteld in de kinderopvang van 
schoolgaande kinderen die wordt georganiseerd door een 
lokaal bestuur. 

deelnameprijs

GRATIS, inclusief koffie met versnaperingen en broodjes-
lunch. 
De reële kostprijs van de vorming wordt niet aangerekend. 
Dit is mogelijk dankzij financiering uit het VIA4-akkoord. Het 
VIA4-akkoord is een Vlaams intersectoraal akkoord voor de 
openbare social profitsector dat werd afgesloten tussen de 
VVSG vzw, de drie erkende vakbonden en de Vlaamse rege-
ring. Met deze Vlaamse middelen kan VVSG een ondersteu-
ningsaanbod ten aanzien van de kinderopvang uitwerken.

Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare 
Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond 
arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid bij de lokale besturen.

inschrijven

Je kan inschrijven via congrescentrum.vvsg.be of via mail aan 
cecile.desmaele@vvsg.be (vermeld per datum en locatie de naam 
van elke deelnemer en keuze van de workshop. Vergeet ook de 
gegevens van je kinderopvangvoorziening niet te vermelden.) 

annulatie 
Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen voor de start van de vorming 
of je kan een plaatsvervanger doorgeven. De deelnameprijs van 
60 euro wordt aangerekend wanneer de annulatie later, zonder 
geldige reden, plaatsvindt. 

info inhoudelijk 
hilde.hautekees@diverscity.be, T 02 211 56 51

info praktisch 
cecile.desmaele@vvsg.be, T 02 211 56 43




