


 9.00 uur 9.30 uur 12.30 uur 13.15 uur 16.15 uur 

 Onthaal Start Middagpauze Start Einde 

 met koffie en  Workshops met Workshops Workshops  

 versnaperingen Ronde 1 broodjeslunch Ronde 2 Ronde 2

De kinderopvangcaravan komt naar je toe!
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, hen verzorgen, 
knuffelen, hen blijven boeien elke dag opnieuw, de ouders onthalen en verwelkomen, zorg 
dragen voor jezelf en je collega’s. Elke dag weer kan de kinderopvang op jouw inzet rekenen. 
Om je te inspireren, organiseren het VVSG-Steunpunt Kinderopvang en Diverscity vijf 
studiedagen verspreid over Vlaanderen voor kinderbegeleiders die werken in de opvang van 
baby’s en peuters die wordt georganiseerd door een lokaal bestuur. Deze vormingen zijn 
gratis en in eigen regio. Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

programma



 9.00 uur 9.30 uur 12.30 uur 13.15 uur 16.15 uur 

 Onthaal Start Middagpauze Start Einde 

 met koffie en  Workshops met Workshops Workshops  

 versnaperingen Ronde 1 broodjeslunch Ronde 2 Ronde 2

*Alle workshops duren drie uur. Halverwege elke workshop is er een korte koffiepauze voorzien. Zowel in de voor- als namiddag vinden  
      dezelfde workshops plaats. Kies één workshop in de voormiddag en kies een andere in de namiddag. 
      OPGELET: de meeste workshops zijn interactief en dus is het aantal deelnemers beperkt.

WS1 Pedagogisch raamwerk • VCOK
In deze workshop maak je kennis met het pedagogisch raam-
werk baby’s en peuters. Het raamwerk beschrijft een aantal 
uitgangspunten en principes over wat kwaliteitsvolle opvang is. 
We gaan vooral in op wat het pedagogisch raamwerk concreet voor 
jouw werk als kinderbegeleider betekent en wisselen ervaringen uit 
met collega-kinderbegeleiders.

WS2 Respectvolle houding • CEGO
Actief luisteren, omgaan met storend gedrag en met kinderen 
praten over gevoelens zijn deel van je job. Stimuleer jij de kinderen 
tot initiatief, tot denken en praten door wat je zelf zegt en doet? 
We reflecteren samen over je eigen manier van omgaan met 
kinderen en jouw begeleidersstijl. We gaan na wat de ‘juiste’ stijl is 
om met kinderen om te gaan en komen tot een goede manier om 
problemen die dagelijks voorkomen op te lossen.

WS3 Ogen en oren open • Arteveldehogeschool
We gaan op zoek naar hoe je kan terugkijken op wat er dagelijks 
gebeurt, hoe je hierover kan nadenken en zo kansen kan zien om de 
dagelijkse werking verder uit te bouwen! Door eens de bril van een 
ander op te zetten, leer je dagelijkse ervaringen in een ander licht 
zien. Je ontwikkelt in de workshop een plan waarmee je verder aan 
de slag kan in je dagelijkse praktijk.

WS4  Gezonde voeding in het kinderdagverblijf • VIGeZ
In deze workshop komt het belang van gezonde voeding bij 
kinderen van 0 tot 3 jaar aan bod. Wat is gezond drinken, een 
gezond tussendoortje en een gezonde warme maaltijd? Je krijgt  
inspiratie hoe je een eetmoment goed kan later verlopen en 
over hoe je kinderen van 0 tot 3 jaar op een aantrekkelijke ma-
nier gezond kan laten eten en drinken. Met de informatie over 
gezonde voeding kan je zelf aan de slag in jouw kinderopvang.

WS5  Brandveiligheid • SICLI
Als kinderbegeleider moet je geoefend zijn in het hanteren 
van brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de 
kinderopvanglocatie. In deze workshop worden theorie 
én praktijk gecombineerd. Zo kan je oefenen met een 
brandblusser of blusdeken. Omdat we actief aan de slag gaan, 
voorzie je best aangepaste kledij (broek, trui, gemakkelijke 
schoenen, enz.). Na afloop ontvang je een attest. 

WS6  Buitenspel • Kleefkruid
Hoe kun je met baby’s en peuters de natuur ontdekken met 
alle zintuigen, met het ganse lijfje en leden? Hoe laat je kleine 
kinderen genieten van de rust én de uitdagingen die de natuur 
ons biedt? Wat kan met welke leeftijd? En wat kan in welk 
seizoen? 

workshops*



We ontdekken samen het belang van buiten spelen voor baby’s 
en peuters én proberen allerlei mogelijkheden uit.  Omdat we 
(ook bij minder goed weer) naar buiten gaan, voorzie je best 
aangepaste kledij (regenjas, stevige schoenen, warme trui, enz.). 

WS7  Rugsparend werken • Alert
Rugpijn is geen pretje en kan je best voorkomen. We staan stil 
bij oorzaken van rugletsels, het belang van rugsparend werken, 
mogelijke gevolgen en problemen van niet rugsparend werken en 
ergonomie. Er wordt uitgebreid geoefend.
Je gaat met heel wat praktische tips naar huis rond zithouding, 
preventie van kwaaltjes en hef- en tiltechnieken die je na  
afloop onmiddellijk kan toepassen.

WS8  Levensreddend handelen kinderen van 0-3 jaar • K+
Tijdens deze workshop leer je snel en correct handelen in een 
levensbedreigende situatie. We houden de theoretische uitleg zo 

kort mogelijk, zodat er vooral geoefend kan worden. Je 
leert gepaste hulp bieden als er zich een ongeval 

voordoet.  
Wat komt aan bod? De typische gevaren 
voor kinderen, EHBO-basisprincipes, een 
stappenplan van reanimatie, inoefenen 

van reanimatie bij kinderen op poppen, de 

*Alle workshops duren drie uur. Halverwege elke workshop is er een korte koffiepauze voorzien. Zowel in de voor- als namiddag vinden  
      dezelfde workshops plaats. Kies één workshop in de voormiddag en kies een andere in de namiddag. 
      OPGELET: de meeste workshops zijn interactief en dus is het aantal deelnemers beperkt.

handelingen bij verslikken en stikken, de veiligheidshouding. 
Deze vorming wordt aangeboden volgens de richtlijnen van 
Kind en Gezin voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Na afloop ontvang je een attest levensreddend handelen.

WS9  Omgaan met allergenen • VVSG
Er zijn steeds meer kinderen die allergisch reageren op 
bepaalde voeding en dat merk je ook in de kinderopvang. 
Tijdens deze workshop 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 kruiscontaminatie? Welke voorzorgsmaatregelen kan je 
treffen en hoe ga je hier in de praktijk mee om?

WS10  Omgaan met kwetsbare gezinnen • CEDES
Je bent medewerker in de kinderopvang. Een zware job. 
Maar jij hebt een groot hart voor kinderen. Uiteraard zie je 
dat sommige kinderen minder kansen krijgen en dat vind jij 
natuurlijk erg… Jij wil dat àlle kinderen een goede kindertijd 
krijgen… Maar wat kan jij er aan doen?! 
Maak kennis met de ‘4 bouwstenen voor een goede kindertijd’ 
en ontdek hoe je precies door je werk in de kinderopvang 
een bijdrage kan leveren aan een goede kindertijd voor àlle 
kinderen. 



WS11  Roddelen • VCOK
Iedereen maakt zich wel eens schuldig aan achterklap. 
Maar als jij over anderen roddelt, dan is de kans groot dat 
zij dat ook over jou doen.
Waarom of waarover roddelen wij? Welke gevolgen heeft 
dit menselijk fenomeen voor onszelf en voor het team? 
In deze workshop bekijken wij hoe je kan omgaan met 
geroddel over collega’s, over ouders, over kinderen, enz.
We onderzoeken of je roddelen kan stoppen of zelfs 
voorkomen. Bovendien krijg je tips om op een positieve 
wijze bij te dragen aan de sfeer in je team.

WS12  Leren van elkaar • Kwadraet
De kinderopvang is een boeiende omgeving om in te 
werken. Vanuit de interactie met collega’s, met kinderen 

en met ouders, bieden zich voortdurend leerkansen 
aan. 

Wat heb jij te leren en wat leren anderen van jou? 
In deze workshop staan we stil bij ons werkgedrag. 

Vanuit deze stilstand ervaren we wat werkt om 
zelf en als team sterker te worden. We hebben 

het over goed waarnemen en luisteren en over 
de rol van oordelen daarbij. We denken, dus 
we zijn!

WS13  Omgaan met verbale agressie • Crime control
Kinderbegeleiders worden soms geconfronteerd met agressie. 
Ouders worden mondiger en komen op voor hun mening. 
Jammer genoeg gebeurt dit niet altijd op een respectvolle 
manier. Dreigende taal, langdurige discussies, kwaadheid en 
frustraties maken het voor jou niet altijd makkelijk.  
Met deze workshop wil Crime Control je ondersteunen in het 
omgaan met verbale agressie. 
Je krijgt geen opvoedkundige modellen mee, maar wel tips en 
tricks om met tal van moeilijke situaties om te gaan.

WS14  Muziek in de kinderopvang • Tamboeri
Muziek maken met kinderen is leuk! We werken doe- en 
ervaringsgericht en gaan meteen aan de slag. Je ontdekt nieuw 
liedmateriaal, eenvoudige muzikale spelletjes en gaat aan de 
slag met eenvoudige instrumenten geschikt voor kinderen van 
0 tot 3 jaar. Je wordt geïnspireerd en krijgt concrete handvaten 
om daags na de vorming al muzikaal in jouw opvang aan het 
werk te gaan.
Er is ruimte voor vragen, eigen inbreng van 
ideeën en feedback.  



praktisch

Kinderopvangcaravan met de workshops
WS1 Pedagogisch Raamwerk (VCOK)
WS2 Respectvolle houding (CEGO)
WS4 Gezonde voeding (VIGeZ)
WS7 Rugsparend werken (Alert) 
WS12 Leren van elkaar (Kwadraet)
WS13 Omgaan met verbale agressie (Crime Control)

vrijdag 
10 juni 

Lokeren • CC Lokeren 
Kerkplein 5, Lokeren

Kinderopvangcaravan met de workshops
WS3 Ogen en oren open! (Artevelde)
WS5 Brandveiligheid (Sicli)
WS6 Buitenspel (Kleefkruid)
WS8 Levensreddend handelen (K+)
WS9 Allergenen (VVSG)
WS10 Omgaan met kwetsbare gezinnen (Cedes)
WS11 Roddelen (VCOK)
WS14 Muziek in de kinderopvang (Tamboeri) 

vrijdag 
10 juni

Aalst • CC De Werf (onthaal) 
Molenstraat 51, 9300 Aalst



Kinderopvangcaravan met de workshops
WS1 Pedagogisch Raamwerk (VCOK)
WS2 Respectvolle houding (CEGO)
WS3 Ogen en oren open! (Artevelde)
WS4 Gezonde voeding (VIGeZ)
WS5 Brandveiligheid (Sicli)
WS6 Buitenspel (Kleefkruid)

maandag 
17 oktober

Hasselt • CC Hasselt 
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

vrijdag 
21 oktober

Antwerpen •  Scoutel 
Stoomstraat 3-7, 2018 Antwerpen

vrijdag 
18 november

Brugge • Oud Sint-Jan 
Mariastraat 38, 8000 BruggeKinderopvangcaravan met de workshops

WS2 Respectvolle houding (CEGO)
WS4 Gezonde voeding (VIGeZ)
WS6 Buitenspel (Kleefkruid)
WS7 Rugsparend werken (Alert) 
WS12 Leren van elkaar (Kwadraet)
WS13 Omgaan met verbale agressie (Crime Control)

vrijdag 
14 oktober

Leuven • Brabanthal 
Brabantlaan 1, 3001 Leuven

Kinderopvangcaravan met de workshops
WS1 Pedagogisch Raamwerk (VCOK)
WS3 Ogen en oren open! (Artevelde)
WS5 Brandveiligheid (Sicli)
WS8 Levensreddend handelen (K+)
WS9 Allergenen (VVSG)
WS10 Omgaan met kwetsbare gezinnen (Cedes)
WS11 Roddelen (VCOK)
WS14 Muziek in de kinderopvang (Tamboeri) 

vrijdag 
14 oktober

Asse • CC Asse 
Huinegem 4, 1730 Asse



voor 
Kinderbegeleiders tewerkgesteld in de kinderopvang van 
baby’s en peuters die wordt georganiseerd door een lokaal 
bestuur.

deelnameprijs

GRATIS, inclusief koffie met versnaperingen en broodjes-
lunch.De reële kostprijs van de vorming wordt niet aangere-
kend. Dit is mogelijk dankzij financiering uit het VIA4-akkoord 
publieke sector 2011-2015. 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 regering. Met deze Vlaamse mid-
delen kan VVSG een ondersteuningsaanbod 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

Via congrescentrum.vvsg.be of via een e-mail aan  
cecile.desmaele@vvsg.be (vermeld per datum en locatie de naam 
van elke deelnemer en keuze van de workshops. 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 
90 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


