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1. Inleiding 
 

Intro 

Op 12 oktober start de Week van de Kinderbegeleider. Als verantwoordelijke, partner of ondersteuner kan 

jij van deze week een echte ‘feestweek’ voor de kinderbegeleiders maken! Hoe kan je dit doen?  We geven 

je in deze map tips ter inspiratie. Gelieve hierbij ook steeds rekening te houden met de geldende Corona-

maatregelen. Naast deze map bestaat er ook een Inspiratiemap gericht aan de kinderbegeleiders, waarmee 

ze aan de slag kunnen met activiteiten, spelletjes,… Hierdoor worden ze geprikkeld creatief aan de slag te 

gaan met het thema en kunnen ze hier ook een leuke prijs mee winnen. Bekijk ook zeker de informatie 

omtrent de wedstijd in de bijhorende map en op de Facebookpagina van Week van de Kinderbegeleider.  

Thema Beestig Bedankt  

We zetten de kinderbegeleiders centraal dit jaar en zeggen ‘Beestig Bedankt’! Het afgelopen jaar is er veel 

aandacht gegaan naar een ander beestje dat het hele dagelijkse leven overhoop heeft gehaald. De 

kinderbegeleiders hebben deze periode nog maar eens aangetoond dat ze ook in moeilijke tijden met een 

groot hart klaarstaan voor kinderen en ouders. Dat verdient een ontzettend grote ‘Beestig Bedankt!’ aan 

alle medewerkers die dag in dag uit het beste van zichzelf geven. 

We zetten dit jaar het dierenrijk centraal. Al die dieren waar zovele kinderen verzot op zijn. Voor de jongsten 

is het verwonderend ontdekken wat voor dieren er zijn, welke geluiden ze maken, hoe ze voelen. Voor de 

oudere kinderen kunnen dieren spannend zijn of een verantwoordelijkheidsgevoel geven wanneer ze zorg 

mogen dragen voor een geliefde vis, kip of cavia. 

Met deze map hopen we jullie nog wat extra ideetjes te geven om samen met de kinderen en begeleiders 

deze wondere dierenwereld verder te ontdekken.  

Concept Week van de Kinderbegeleider 

Voorheen was er de Dag van de Kinderbegeleider en de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang. Dit jaar 

maken we een combinatie en wordt deze de ‘Week van de Kinderbegeleider’ gedoopt. Een week met 

aandacht voor de kinderopvang in al zijn facetten en bijzondere aandacht voor de kinderbegeleider.  
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Kortom een hele week feest in de kinderopvang voor de kinderen, de kinderbegeleiders, de ouders, de 

buurt, het bestuur, … In deze map kan je een aantal tips vinden om er een echt feest van te maken. 

 

Laat deze week vooral leven in de kinderopvang: 

✓ Bouw op naar een hoogtepunt, op maandag start je met een complimentenkaartje en je eindigt met 

een ontbijt voor de kinderbegeleiders en ’s avonds een receptie voor ouders, kinderen, de buurt, … 

✓ Geef elke dag een tip die verwijst naar het hoogtepunt, laat hen maar dromen en fantaseren over een 

fijne vrijdag. 

✓ Start je ondersteuningsmoment door zelf een complimentenkaartje te bezorgen aan de 

kinderbegeleiders  

✓ Zet elke dag één partner in het bijzonder in de kijker, denk aan (groot) ouders, de buurt, kinderen, het 

bestuur en sluit af met een bijzonder moment voor kinderbegeleiders. 

✓ Neem het thema mee in je gesprekken, methodieken,… doorheen de week  

 

 

 

 

Deze inspiratiemap kwam tot stand door de beestige samenwerking van SOM, VGC, I-Mens, VCOK, Limburgs Steunpunt 

Kinderopvang, 3Wplus, Federatie Kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond, Felies, Mentes, Agentschap Opgroeien, Ferm 

Kinderopvang, VVSG en Het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang.  
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2. Wat kan je als verantwoordelijke/ondersteuner doen 
 

Naar de ouders 
Informeer ouders over de Week van de Kinderbegeleider 

✓ Voeg een complimentenkaart en begeleidend tekstje toe bij uitgaande communicatie  

✓ Hang de affiche uit in de opvang of andere plaatsen waar vaak ouders komen (Huis van het Kind,  

bibliotheek, …) 

✓ Maak een notitie op het inkombord, televisieschermen, … Laat je inspireren door het 

aankondigingsbericht in bijlage.  

✓ Volg en deel de Week van de Kinderbegeleider op sociale media. Vermeld in je bericht 

#Weekvandekinderbegeleider en roep ouders op om dit bericht te delen.  

✓ Bekijk de Facebook-pagina van Week van de Kinderbegeleider en deel deze ook via de eigen 

kanalen. 

✓ Zet een berichtje op jullie website of in je nieuwsbrief. 

✓ Deel de Week van de Kinderbegeleider op verschillende lokale communicatiekanalen Bv. Lokaal 

gemeenteblad, Streekkrant, lokale televisiezender, … 

✓ Vier je opvang: beschilder de ramen van de opvang, hang een spandoek uit aan de opvang, hang 

de affiches uit, hang een vlaggenlijn uit aan de inkom,…  

 

Verspreid de complimentenkaart 

✓ Verspreid de complimentenkaarten op plaatsen waar ouders komen, bv. school, bibliotheek, 

sporthal, zwembad, stadhuis, lokaal loket, academie, cultureel centrum, Huis van het Kind,…  

✓ Geef de complimentenkaarten een ereplaats in de opvang zodat ze in het oog springen voor de 

ouders, bv. in de inkomhal van de opvang, aan het onthaal, deel ze zelf uit tijdens een breng- en 

haalmoment, aan de kapstokken van de kinderen, in hun vakje, in het heen- en weerschriftje, … 

Hang een affiche uit zodat ouders weten wat de bedoeling is. 

✓ Verdeel de complimentenkaarten samen andere berichten aan ouders, digitaal of op papier. 
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Zet ouders aan tot actie 

✓ Vraag aan ouders om de complimentenkaarten in te vullen en af te geven aan de 

kinderbegeleiders.  

✓ Motiveer ouders om een complimentenfilmpje te maken voor de kinderbegeleiders. Stel hen 

volgende vragen: Waarvoor ben je de kinderbegeleider dankbaar? Wat maakt dat jij je 

(klein)kind(eren) met een gerust hart bij hem/haar achterlaat? Waarin blinkt hij/zij uit? Hoe 

brengt hij/zij jouw kind telkens weer aan het lachen?… 

✓ Laat ouders berichten met complimenten posten op de Facebookpagina van de opvang. 

✓ Geef ouders op voorhand een gerichte opdracht: bv. geef een complimentje aan  

kinderbegeleider x / team. 

 

Betrek ouders actief en laat hen participeren aan de Week van de Kinderbegeleider. 

✓ Spoor ouders aan om complimenten te geven aan de kinderbegeleiders tijdens breng- en 

haalmomenten. 

✓ Voorzie een gezamenlijk moment tussen ouders en kinderbegeleiders, bv. koffiemoment, ontbijt, 

selfie maken, handmassage, samen een kunstwerk maken, voorlezen uit dierenboeken, samen 

iets bakken, dierenfilmpjes kijken, dierenvoorstelling maken … 

✓ Doe samen een activiteit met dieren: paardrijden, kippen knuffelen, insecten verzamelen en 

analyseren, trucjes huisdieren, eten geven aan dieren, samen naar de koeien gaan kijken, 

dierenasiel bezoeken, eendjes eten geven, dieren verzorgen, stallen uitkuisen, een toer op een 

huifkar, zeehonden kijken aan zee, sporen van dieren analyseren, boswandeling en vogels 

spotten, … 

✓ Geef de complimentenkaarten een ereplaats in de opvang, zodat ze in het oog springen voor 

ouders. Bijvoorbeeld: Hang de kaartjes op aan wasknijpers, hang een wasdraad doorheen de 

opvang, maak een complimentenmuur, maak een complimententent, complimentenboom (haal 

de natuur binnen in de opvang: Zoek een tak en hang er de kaartjes aan.) 
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Laat de Week van de kinderbegeleider leven in de opvang. 

✓ Maak het feestelijk en zorg dat de Week van de kinderbegeleider echt leeft bij ouders. 

Bijvoorbeeld: hang vlaggen uit, zet muziek op, leg een rode loper, beschilder de ramen, zorg voor 

ballonnen of een andere milieuvriendelijk alternatief, … 

✓ Denk hierbij aan de link tussen je inrichting, je acties en het thema op de kaartjes. Bijvoorbeeld: 

“Welkom in de wereld van het dierenrijk”.  

✓ Vraag aan ouders om huisdier mee te brengen  

 

Naar de kinderbegeleiders 
Laat de week leven 

✓ Creëer wat ‘fuzz’ rond de Week van de Kinderbegeleider: maak de kinderbegeleiders nieuwsgierig 

en zorg dat de ze uitkijken naar ‘hun’ week. 

✓ Bezorg hen de Inspiratiemap met beestige activiteiten om samen met de kinderen, ouders en 

buurt te organiseren. 

✓ Leidt hen toe naar de Facebook-pagina, waar de wedstijd wordt gepromoot. 

 

Waardeer en verwen de kinderbegeleiders en leg hen extra in de watten. 

✓ Voorzie een verwenmoment: een ontbijt, organiseer een leuk teammoment, een hapje, een 

drankje, een (zelfgemaakt) cadeautje of een attentie, …  

Of zet hen letterlijk in de bloemetjes in het dichtstbijzijnde park en hou een fotoshoot. 

✓ Zorg voor een plechtige overhandiging van de complimenten aan de kinderbegeleiders, 

bijvoorbeeld op een kussentje, hang de kaarten aan een ketting rond de hals, hang ze met 

wasknijpers aan hun kledij, ,… 

✓ Betrek externen bij de overhandiging. Een compliment heeft extra impact als dit gegeven wordt 

door de schepen, een diensthoofd, de burgemeester, een (algemeen) directeur of een 

vertegenwoordiging van kinderen of ouders.  
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✓ Heb aandacht voor gevoeligheden: sommige kinderbegeleiders zullen meer complimenten krijgen 

dan anderen. Hoe ga je hier mee om als niet iedereen even veel complimenten krijgt?  

Tips: Probeer dit subtiel te sturen als verantwoordelijke. Bewaar de complimenten en verwoord 

ze in een gesprek met de kinderbegeleider. Laat ouders complimenten geven aan het hele team. 

Wijs op de kwaliteit van de complimenten en niet op de kwantiteit. 

✓ Geef zelf aan alle begeleiders een kaartje met een persoonlijk compliment. 

✓ Leg de kaartjes ook in de personeelsruimte en moedig de kinderbegeleiders aan om elkaar een 

compliment te geven. 

 

Naar de kinderen 
Betrek kinderen bij voorbereiding van de Week van de Kinderbegeleider.  

✓ Creëer wat ‘fuzz’ rond de Week van de Kinderbegeleider: maak de kinderen nieuwsgierig. Zorg dat 

ook de kinderen uitkijken naar de Week van de Kinderbegeleider. 

✓ Laat kinderen helpen met de voorbereidingen van de Week, bv. affiches maken, opvang inrichten, 

verwenactiviteit voorbereiden, dingen knutselen, tekenen, liedjes, toneeltjes of versjes maken 

voor de kinderbegeleiders, … 

✓ Denk hierbij aan de link tussen je inrichting, je acties en het thema op de kaartjes. Het is wel fijn 

om in te spelen op het thema ‘beestig bedankt’. 

Laat de kinderen de kinderbegeleiders eens extra verwennen  

✓ Bijvoorbeeld een knuffel geven, lied, gedicht, tekening, dans, een verhaal voorlezen, laat de 

kinderen hen interviewen en maak een speciale kinderbegeleiderkrant, bouw de opvang om tot 

een wellness voor de kinderbegeleiders (en kinderen), laat de kinderen iets koken voor de 

kinderbegeleiders, bv. bak een taart, maak pannenkoeken, fruitsalade, dierenkoekjes, … 

✓ Gebruik hiervoor zeker de Inspiratiemap voor de kinderbegeleider voor leuke activiteiten in 

thema.  
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Laat de kinderen de kinderbegeleiders helpen  

✓ kinderen doen de taken van de kinderbegeleiders zoals afwassen, opruimen, voorbereiden van 

vieruurtje, spelen het lievelingsspel van de kinderbegeleider, … 

 

Naar anderen (de buurt, het bestuur, …) 
Mobiliseer anderen om ook eens een compliment te geven aan de kinderbegeleiders. Bijvoorbeeld de 

leerkrachten, directie van scholen, buren van de opvang, buurtwinkels, de partners waarmee je 

samenwerkt, zoals sport, bib of speelplein, horeca, buurtwinkels… 

Maak de actie ook bekend in en bij de buurt of de wijk door ze ook buiten de muren te vieren: zet een 

kraampje op de markt die week en sprokkel (met de kinderen) complimenten van buurtbewoners, trek 

met een stoeffanfare door de omliggende straten om je kinderbegeleiders te vieren, al dan niet op een 

praalwagen, … 

Maak duidelijk aan het bestuur dat het de Week van de Kinderbegeleider is. Nodig hen uit in de opvang. 

Spoor hen aan om ook een compliment te geven aan de kinderbegeleiders en hen in de bloemen te zetten 

op hun dag.  

Verspreid een persbericht bij (regionale) pers: zie model persbericht in bijlage als inspiratie. Bijvoorbeeld 

een lokale krant komt een foto maken van het team kinderbegeleiders met hun complimentenketting. 

Laat de Week van de Kinderbegeleider opnemen in de communicatiekanalen van de gemeente. 

Bijvoorbeeld het lokaal gemeenteblad, website, evenementenborden, sociale mediakanalen, e-

mailhandtekening, … Gebruik actief de #weekvandekinderbegeleider. 
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Nadien 
Laat iedereen nagenieten door: 

✓ foto’s van de Week van de Kinderbegeleider te mailen, uit te hangen, te projecteren, te 

verdelen,… 

✓ een verslagje van je acties op te nemen in je nieuwsbrief, in de lokale media of op je website. 

✓ te stoefen met het succes van je acties op sociale media. 

✓ samen met het team te bespreken hoe fijn het was om zoveel complimenten te krijgen en voor te 

stellen om het niet enkel bij de week van 12 oktober te houden maar vaker aandacht te hebben 

voor complimenten voor elkaar, voor de kinderen, voor de ouders. Geef zelf het goede 

voorbeeld! 

✓ de complimenten nog lang zichtbaar bij te houden in de complimentenboom, aan de muur van 

de personeelsruimte, in een centraal fotoboek, als tentoonstelling in kaders in de onthaalruimte 

van het gemeentehuis, … 
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3. Bijlages  

Aankondigingsbericht 
 

Week van de Kinderbegeleider: Geef eens een complimentje 

 

Kinderen groeien en bloeien door complimenten. ‘Wat fijn dat je helpt op te ruimen!’ of  ‘Knap dat je je 

vriendje helpt met zijn jas!’ Elke dag weer geven kinderbegeleiders in de kinderopvang complimenten aan 

de kinderen. Ze helpen hen in hun ontwikkeling en in hun zelfvertrouwen.   

Van 12 tot 18 oktober 2020, tijdens de Week van de Kinderbegeleider, draaien we de rollen om en geven 

we de complimenten aan de kinderbegeleiders! Zij zetten zich onvermoeibaar in om van de kinderopvang 

een fijne en warme plek te maken waar elk kind zich goed voelt.  

Daarom roepen we iedereen op om in de week van 12 tot 18 oktober onthaalouders en kinderbegeleiders 

in een kinderdagverblijf of in de buitenschoolse opvang in de bloemetjes te zetten! (Groot)ouders en 

kinderen kunnen hen verrassen door hen een ‘complimentenkaartje’ te geven of een woordje van dank. 

Op de sociale media kunnen de complimenten ook worden gedeeld met de hashtag 

#weekvandekinderbegeleider. 

 

Deze actie kwam tot stand door de samenwerking van SOM, VGC, I-Mens, VCOK, Limburgs Steunpunt 

Kinderopvang, 3Wplus, Federatie Kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond, Felies, Mentes, Agentschap 

Opgroeien, Ferm Kinderopvang, VVSG en Het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang. 
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Persbericht  
 

Week van de Kinderbegeleider: [naam opvang] zet kinderbegeleiders in de bloemetjes 

 

 

Van 12 tot 18 oktober 2020 is het Week van de Kinderbegeleider. In deze feestelijke week worden alle 

kinderbegeleiders in de bloemetjes gezet die elke dag het beste van zichzelf geven!  

Bij [naam opvang] uit [naam gemeente] plaatsen ze hen deze week extra in de schijnwerpers.  

 

Naar aanleiding van de Week van de Kinderbegeleider riep [naam opvang] alle (groot)ouders en kinderen op om een 

compliment te schrijven op een speciaal hiervoor ontworpen complimentenkaartje met de slogan ‘Beestig Bedankt’. 

Dat mogen ze tijdens de feestweek overhandigen aan de kinderbegeleiders.  

Optioneel: Als dank voor hun dagelijkse en enthousiaste inzet worden de kinderbegeleiders extra verwend met 

[vermeld de acties, bv. een geschenkje, ontbijt, …].Optioneel: De kinderbegeleiders krijgen bovendien de hulp van 

[naam organisatie].  

 

Meer dan [aantal kinddossiers] ouders doen bijna dagelijks een beroep op de [aantal] kinderbegeleiders van [naam 

opvang]. [Meer informatie over de kinderopvang]  

 

De actie ‘Week van de Kinderbegeleider’ is een samenwerking van SOM, VGC, I-Mens, VCOK, Limburgs Steunpunt 

Kinderopvang, 3Wplus, Federatie Kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond, Felies, Mentes, Agentschap Opgroeien, 

Ferm Kinderopvang, VVSG en Het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang. Ook op sociale media worden 

kinderbegeleiders in Vlaanderen deze week in de bloemetjes gezet met de begeleidende hashtag 

#weekvandekinderbegeleider. 

 
 
Meer info? Neem contact op met: 

Contactgegevens van de Dienst voor Onthaalouders / Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang. 

 

 

 

 


