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Voel jij wat ik voel?

MET

Spelkoffer*

Lesgevers: Anne Moens en
Els Coppens

Doelgroep: Begeleiders in de

Vorming Voel jij wat ik voel?

kinderopvang 0-3, 3-6
Vraag je jezelf soms af hoe je best kan reageren bij vurig gedrag
van kinderen? We vinden het belangrijk om dan eerst zicht te krijgen
op de gevoelens van kinderen.

Kinderen zijn namelijk een vat vol emoties, het ene moment zijn ze
dolblij, het andere weer verdrietig, bang of boos.

Hoe kunnen we kinderen hierin het best ondersteunen? Elk kind uit
zijn of haar emoties op een andere manier. Het is belangrijk om
deze gevoelens te herkennen en gepast te reageren zodat de
kinderen zich begrepen voelen. In deze vorming leer je hoe je beter
kan omgaan met emoties, impulsen en explosief gedrag bij
kinderen.

3uur of
6uur

Verdiep en ga meteen aan de slag! Coachingstraject
We vinden deze vormingen zo belangrijk dat we deze ook
aanbieden in coachingstrajecten op maat!
Vurige Kinderen is ook meteen een aanvulling op deze
vorming! (pag 5)
*Een spelkoffer wordt door de vormingsmedewerker gebruikt om extra inspiratie en praktische ideeën te delen
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Vurige Kinderen

MET

Spelkoffer*
Lesgevers: Anne Moens, Els
Coppens en Rani Coulier

Doelgroep: Begeleiders in de

Vorming Vurige kinderen: een heter vuurtje!

kinderopvang 0-3, 3-6
Slaan, bijten, driftbuien, huilen, niet luisteren, ... Het is een kleine
opsomming van gedrag bij kinderen waar we het moeilijk mee
hebben. Bepaalde oplossingen leveren maar weinig resultaat op en
al snel kom je in een cirkel terecht waarbij de frustratie aan beide
kanten hoog kan oplopen.

Waar komt dat gedrag, dat wij als moeilijk ervaren, vandaan? Hoe
gaan we naar een oplossing waar beiden, kind en begeleider, zich
beter in voelen?

Met een open blik kijken we naar kinderen en hun gedrag en kijken
we verder naar wat hier voor hen kan achterliggen.

Deze vorming is een perfecte aanvulling op 'Voel jij wat ik voel?'
(pag.3)

3uur of
6uur

Verdiep en ga meteen aan de slag!
We vinden deze vormingen zo belangrijk dat we deze ook
aanbieden in coachingstrajecten op maat! We starten met
de vorming om dan dieper te coachen en de vorming om te
zetten in de praktijk.
*Een spelkoffer wordt door de vormingsmedewerker gebruikt om extra inspiratie en praktische ideeën te delen

6

(in) hoeken werken!

Lesgevers: Anne Moens, Inge
Binst en Rani Coulier

Doelgroep: Begeleiders in de

Een rijk gevuld hoekje prikkelt kinderen tot een bezoekje!

kinderopvang 0-3, 3-6
Wel of niet in hoeken spelen.. Maakt dat nu echt zo een groot
verschil? Zeer zeker!
De omgeving waarin een kind zich bevindt en de manier waarop
een opvang is ingericht hebben een enorme impact op het gedrag
van kinderen.

Met speelhoeken creëer je niet enkel een gezellige, huiselijke sfeer,
maar zorg je bovendien voor betrokken spel en rust in de leefgroep.

Een hoekenwerking creëer je natuurlijk niet op 1, 2, 3.
Wat zijn de aandachtspunten? Hoe houd je de speelhoeken
aantrekkelijk en zorg je ervoor dat ze tegemoet komen aan de
interesses van de kinderen? Hoe creëer je een gevarieerd aanbod
waarbinnen alle ervaringsgebieden aan bod komen?

Ontdek het allemaal in deze vorming!

3uur

Verdiep en ga meteen aan de slag!

3uur

We voegen de daad bij het woord en we bekijken meteen
hoe deze vorming zich vertaalt in jouw opvangruimte(n).
Met de informatie uit de vorming gaan we samen aan de
slag om jouw opvang optimaal in te richten.
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Spelen met (n)iets

Lesgevers: Shauni Ringoet en
Anne Moens

Doelgroep: Begeleiders in de
kinderopvang van 0-3 jaar,
3-12 jaar

Vorming Spelen met kosteloos en open einde materiaal
Geef kinderen nieuw speelgoed en ze spelen met de doos…
Herkenbaar?

Kosteloos materiaal heeft een enorme meerwaarde in de praktijk
van de kinderopvang. Toch grijpen we nog vaak terug naar het
klassieke, plastieken speelgoed. Keukenrolletjes, oud karton, …
worden louter gebruikt als knutselmateriaal, terwijl er zo veel meer
mogelijk is dan dat. Peuters en baby’s doen niets liever dan hiermee
spelen, experimenteren, ...

Tijdens deze vorming ontdekken we verschillende soorten kosteloos
materiaal en gaan we hier samen mee aan de slag. Je gaat na
afloop naar huis met een waslijst aan concrete spelideeën en
beschouwt de inhoud van je vuilbak voortaan als een ware
inspiratiebron.

3uur
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Creatief met je
speelgoedkast en andere
dingen!

Lesgevers: Shauni Ringoet en
Inge Binst

Doelgroep: Begeleiders in de

Coaching Creatief met je speelgoedkast en andere dingen!

kinderopvang van 0-3 jaar,
3-12 jaar

Jullie speelgoedkast zit vol maar je gebruikt er eigenlijk maar enkele
zaken van. Of je merkt dat je vaak hervalt in dezelfde
activiteiten/knutselwerkjes.

We vertrekken in deze coaching, vanuit de inhoud van jullie
speelgoedkast en gaan hiermee aan de slag! We geven je nieuwe
ideeën en spelprikkels zodat je al het materiaal in jouw kast
optimaal kan inzetten!

Deze coaching is dus helemaal op maat van jullie spel- en
knutselaanbod en gaat dus door bij jullie in de opvang!

3uur
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Ga je mee naar buiten?

Lesgevers: Els Coppens en
Shauni Ringoet
Doelgroep: Begeleiders in de

Vorming Buitenspel

kinderopvang van 0-3 jaar

Met de haren in de wind, de botjes in de modder of met een pet
in de zon. Buitenspelen kan ALTIJD!

We kunnen het dan ook niet onder stoelen of banken steken dat
naar buiten gaan met kinderen goed is voor hun gezondheid.

In deze vorming willen we jullie echt ‘ goesting’ doen krijgen om
met de kinderen naar buiten te gaan. Dit doen we door jullie
onder te dompelen in de wereld van het buitenspelen en wat
het allemaal met zich meebrengt.

Tips en tricks en tal van casussen komen aan bod. Er wordt
vooral gekeken naar de praktijk en dit met heel wat interactie
en uitwisseling.
Is intussen jouw nieuwsgierigheid geprikkeld en wens je er graag
meer over weten, vraag dan vlug een offerte aan!

3uur

Even pauze...
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Rustmomentjes met jonge
kinderen

MET

Spelkoffer*
Lesgevers: Els Coppens en
Inge Binst

Doelgroep: Begeleiders in de

Vorming Even pauze...

kinderopvang van 0-3 jaar

Kinderen staan met hun hele zijn in de wereld, die ontdekken ze
elke dag opnieuw met een grote intensiteit.

Als kinderbegeleider staan we niet altijd stil bij het grote aantal
prikkels die kinderen binnen krijgen en bij de tijd die ze nodig
hebben om opgedane indrukken te verwerken.

Rustmomenten zijn een must, maar hoe kan je dit nu precies
aanpakken bij jonge kinderen? In deze vorming reiken we je een
aantal concrete ideeën aan. Door de vorming af te sluiten met een
doe-moment, gaan deelnemers bovendien niet met lege handen
naar huis!

3uur

*Een spelkoffer wordt door de vormingsmedewerker gebruikt om extra inspiratie en praktische ideeën te delen
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Spelen met lef!

Lesgevers: Anne Moens en
Rani Coulier

Doelgroep: Begeleiders in de

Vorming. Aan de slag met risicovol spel!

kinderopvang van 0-3 jaar,
3-12 jaar

Buiten spelen, binnen spelen... bij alles komen risico’s kijken. Het
verantwoordelijkheidsgevoel over een kind zorgt soms voor een
(over)beschermde sfeer waarbij kinderen veel spel –en dus ook
leerkansen missen. Spelen met lef wordt ook wel risicovol spelen
genoemd,

Het is spannend, uitdagend en avontuurlijk. Kinderen verleggen hun
grenzen en voelen opwinding, spanning. Bovendien zijn ze trots, als
ze iets hebben gedaan wat ze eerst niet durfden. Spelen met lef
kan op allerlei manieren, we inspireren je graag met verschillende
mogelijkheden.

of

Coachings
Traject

3uur
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Voorlezen en vertellen
in een ander jasje

MET

Spelkoffer*

Lesgevers: Shauni Ringoet en
Emma Boegborn

Doelgroep: Begeleiders in de

Vorming Voorlezen en vertellen in een ander jasje

kinderopvang van 0-3 jaar
Gezellig met een boekje in een hoekje. Dat is genieten voor jong
en ook voor minder jong.
We nemen je mee doorheen het volledige vertelmoment .Van begin
tot einde waarbij we je tips geven om tot vertelrituelen te komen.
Een verhaal tot bij de kinderen brengen kan op veel manieren.

Tijdens deze vorming kijken we verder dan het prentenboek, we
laten je kennis maken met een kijkdoos, een vertelkoffer en nog
ander leuks.

3uur

*Een spelkoffer wordt door de vormingsmedewerker gebruikt om extra inspiratie en praktische ideeën te delen
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Na het voorlezen, wat
dan?

Lesgevers: Shauni Ringoet en
Emma Boegborn

Doelgroep: Begeleiders in de

Vorming Meer dan voorlezen

kinderopvang van 0-3 jaar
En toen kwam er een varkentje met een lange snuit en het
verhaaltje is uit...Of toch niet?

Voorlezen is een fantastische manier om taalontwikkeling en
fantasie, bij jonge kinderen te stimuleren. Maar het hoeft niet te
stoppen bij het omslaan van de laatste pagina!

Prenten en verhalen zitten immers boordevol inspiratie voor leuke
spelmomenten met baby en peuter. Ga samen met ons ‘verder dan
het verhaal’ en verlaat deze workshop met ideeën voor leuke leesen spelmomenten in de opvang.

3uur
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Hoe verbindende
communicatie je écht
verder helpt...

Lesgevers: Els Coppens en
Inge Binst

Doelgroep: Begeleiders in de
kinderopvang van 0-3 jaar,
3-12 jaar

Vorming Hoe verbindende communicatie je écht verder
helpt...
Soms loopt een gesprek niet zoals je gehoopt had… Soms voelen
we ons niet begrepen of lukt het niet om onszelf duidelijk uit te
drukken… Misverstanden ontstaan, irritaties en frustraties stapelen
zich op… Herkenbaar? Nochtans, goed kunnen communiceren biedt
heel wat voordelen!

Deze vorming is gebaseerd op het model van Rosenberg rond
geweldloze communicatie. We staan a.d.h.v. alledaagse
praktijkvoorbeelden stil bij hoe we meestal met elkaar praten en
gaan op zoek naar hoe het anders kan, met meer empathie en
zonder machtsstrijd.

Benieuwd om deze taal van verbinding te ontdekken? Wil je kunnen
zeggen wat je wenst te zeggen én horen waar het bij de andere
echt om gaat? We leren je tijdens deze vorming verbindend
communiceren met respect voor jezelf en de ander.

3uur
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Spelen met baby's

MET

Spelkoffer*
Lesgevers: Els Coppens en
Shauni Ringoet

Vorming Creatief met baby's
Doelgroep: Begeleiders in de
kinderopvang van 0-3 jaar
”Met een baby kan je zo weinig doen!”

Dit horen we vaak. Wie denkt dat baby’s geen aanbod aan
spelmomenten nodig hebben heeft het mis!

We maken een onderscheid tussen spelen met de jonge baby en de
baby vanaf 6 maand tot 1 jaar.

Wat voor materiaal spreekt nu echt aan? Hoe zorg je voor een
uitdagende speelzone? We dompelen ons helemaal onder in de
wereld van de baby en hoe we deze spelend kunnen verkennen.

3uur

*Een spelkoffer wordt door de vormingsmedewerker gebruikt om extra inspiratie en praktische ideeën te delen
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Thema's voor baby's en
peuters... Het kan ook een
keertje anders!

Lesgevers: Shauni Ringoet

Doelgroep: Begeleiders in de

Coachingstraject themawerking

kinderopvang van 0-3 jaar
Steeds vaker worden binnen de kinderopvang thema’s gebruikt als
kapstok voor het activiteitenaanbod. En dat is positief! ‘Kerstmis’,
‘Dieren’, ‘Sinterklaas’, ...

Het zijn klassiekers die vaak aan bod komen. Hoewel dit leuke
thema’s zijn die ongetwijfeld de interesse van kinderen kunnen
wekken, lijkt het soms moeilijk om origineel te blijven.

Hoe zorg je ervoor dat je niet steeds blijft hangen in dezelfde
activiteiten? Hoe kom je verder dan kleurplaten en boekjes? En wat
dan indien je die klassiekers toch wat beu bent? Waar kan je
inspiratie vinden voor nieuwe, minder voor de hand liggende
thema’s, die inspelen op de interesses van het kind?

Tijdens deze workshop gaan we samen aan de slag!

3uur
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Dagelijkse momenten en
rituelen onder de loep

Lesgevers: Inge Binst, Anne
Moens, Shauni Ringoet, Els
Coppens

Coaching op maat
Doelgroep: Begeleiders in de
kinderopvang van 0-3 jaar
Voorspelbaarheid is zeer belangrijk voor kinderen, het zorgt
namelijk voor veiligheid.
Op welke manier kan je deze veiligheid en momenten creëren in
jouw leefgroep?

Rituelen zijn hierin een zeer belangrijk element. Optimaal wordt het
helemaal wanneer je kinderen in deze rituelen kan betrekken. Op
deze manier leren ze immers de wereld kennen en leren ze
verbanden leggen.

3 uur
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Frisse spelideeën

Lesgevers: Rani Coulier,
Shauni Ringoet, Anne Moens
en Emma Ringoet

Doelgroep: Begeleiders in de
kinderopvang van 3-12 jaar

Vorming- Week na week met nieuwe activiteiten op de
proppen komen. Je begint al te zweten...
In deze vorming gaan we op zoek naar de ingrediënten van frisse
en originele activiteiten.
Je gaat aan de slag met verschillende brainstormmethodieken en
krijgt verschillende tips aangereikt hoe je dit kunt aanpakken.
Je leert hoe je een bestaande activiteit kan omtoveren tot een
creatief gegeven en hoe je vrij spel kunt bevorderen.
We beantwoorden vragen zoals: hoe zorg je dat de spelruimte
uitdagend blijft?
Wat moet een goeie activiteit zeker bevatten? Hoe kom je tot spel
met weinig materiaal?

Samen gaan we aan de slag met de aangereikte methodieken en
ga je naar huis met een berg vol nieuwe ideeën.

3 uur

*Een spelkoffer wordt door de vormingsmedewerker gebruikt om extra inspiratie en praktische ideeën te delen
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Verontrusting in de
thuissituatie

Lesgevers: Anne Moens en
Shauni Ringoet

Doelgroep: Begeleiders in de

Vorming

kinderopvang van 0-3 jaar,
3-12 jaar

Als begeleider in de kinderopvang, sta je erg dicht bij kinderen en
hun gezin. Af en toe zie je situaties waar je vragen bij hebt of waar
je je zorgen over maakt.

In deze vorming reiken we handvatten aan om met deze
bezorgdheden aan de slag te kunnen. Op welke manieren kan je als
team attent zijn? Hoe ga je een gesprek aan met ouders over jouw
bezorgdheden? Waar kan je terecht voor advies?

We maken je wegwijs in de verschillende alarmsignalen en
symptomen van een verontrustende thuissituatie.

3uur

Optioneel: Intervisiemoment
2uur

Na de vorming voorzien we een intervisiemoment om
samen een casus naar keuze te bekijken met de geleerde
principes en oefeningen.
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Lesgevers: Anne Moens,
Shauni Ringoet, Els Coppens,
Rani Coulier, Inge Binst,
Emma Boegborn

ORKA: Neem een duik in jouw organisatie!
Kinderopvang organiseren houdt zoveel meer in dan kinderen
opvangen en verzorgen. Je staat als organisator in voor het

Doelgroep: Organisaties die
kinderen van 0-12 opvangen

financiële aspect van de organisatie, maar ook voor het
pedagogische luik. Je staat in voor communicatie met de ouders
maar ook voor een goed medewerkersbeleid. Hoe verhouden al
deze elementen zich met elkaar en waar leg je prioriteit?

ORKA is een nieuw instrument ontwikkeld door VDKO, gebaseerd op
het

beleidsvoerend vermogen van organisaties die al deze

elementen in kaart brengt.
Met ORKA bekijken we jouw organisatie in zijn geheel. Dit doen we
door een vernieuwende methodiek waarin we begeleiders en beleid
laten nadenken over de gehele organisatie.

Waarom is ORKA vernieuwend? Wel, we nemen als het ware een
duik in jouw organisatie. We bekijken de organisatie vanuit 7
verschillende thema's. Belangrijk hierbij is dat we het beeld van elke
persoon in de organisatie meenemen en toch rekening houden met
de weinige kindvrije uren.

Meer Info in
onze Orka-

Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat?
Neem dan snel contact op!

brochure
Je kan de ORKA brochure aanvragen via vormingen@vdkomma.be
om de verschillende formules te bekijken.
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Prijzen
en voorwaarden

Vormingen 3 uur
550 euro
Incl. Verplaatsingskosten

Vormingen 6 uur
775 euro
Incl. Verplaatsingskosten

Coachingstrajecten worden op maat besproken
Beschikbare coachingstrajecten:
- Spelen met lef!
- Vurige kinderen
- Aan de slag met je speelgoedkast en andere zaken!
- ORKA
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- Traject op maat

Hendrik I lei 17, 1800 Vilvoorde
vormingen@vdkomma.be
0490 42 42 82

