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Voorwoord

Beste organisator van kinderopvang,
Graag presenteren wij ons vormingsaanbod voor het najaar. We hebben weer een
gevarieerd aanbod met terugkomende, succesvolle vormingen maar ook nieuwe
vormingen. Het vormingsaanbod is toegankelijk voor alle geïnteresseerden en omwille
van de bereikbaarheid zijn deze meestal gepland in Hasselt.
Wil je graag ons aanbod laten plaatsvinden in jouw team of organisatie?
Dat kan. Op jouw vraag komen we tot bij jou met onze vorming.
Of heb je nood aan een vormingsaanbod op maat?
Contacteer ons dan en licht je vormingsbehoefte toe. We gaan samen op zoek naar een
gepast aanbod.
We wensen jullie veel inspiratie!

Rik Bloemen
voorzitter vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang

We staan steeds open voor feedback om ons opleidingsaanbod te verbeteren.
Vragen, opmerkingen en suggesties kun je delen met ons via steunpuntkinderopvang@limburg.be
of 011 30 59 38 .
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Wat doen
we?

Begeleiding
LSK biedt begeleidingstrajecten aan m.b.t.
pedagogische
en organisatorische thema’s.
Deze trajecten worden steeds op
maat uitgewerkt.

Wat doen
we?

LSK maakt vanaf januari 2019
deel uit van het
Ondersteuningsnetwerk
kinderopvang.

Netwerken

Opleidingen

LSK brengt
opvangvoorzieningen en
andere belanghebbenden
samen om kennis en
ervaring uit te wisselen. Op
deze manier wil LSK nieuwe
inzichten, oplossingen en
ideeën in het werkveld
stimuleren. LSK werkt
hiervoor samen met een
aantal partners.

LSK presenteert elk
jaar zijn opleidingsaanbod via deze
brochure.
LSK werkt daarnaast
soms samen met allerlei
partners, o.a. door het
uitbouwen van
lerende netwerken.

Informeren
en adviseren

Flexibel en
op maat

Je kunt bij LSK terecht
voor informatie over de
kinderopvang,
bv. de opstart en de
regelgeving. Bovendien biedt
LSK informatie aan via de
website. Daarnaast geeft LSK
adviezen over alle aspecten
van de kinderopvang en
verwijst door
indien nodig.

Om alle vragen vanuit
het werkveld op een
kwalitatieve manier te kunnen
behandelen, werkt LSK op maat
en flexibel. Alle vragen die LSK
krijgt worden met zorg
behandeld en beantwoord.
Vanuit dit standpunt worden ook
alle opleidingen op
maat aangeboden.

Meer info
Meer info over LSK:
www.limburg.be/kinderopvang
Vragen? Contacteer ons via
steunpuntkinderopvang@limburg.be
of 011 30 59 38.
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Praktische
info

Open aanbod
Alle vormingen, trajecten, lerende netwerken en lezingen - tenzij anders vermeld behoren tot het open aanbod. De data zijn steeds op voorhand vastgelegd.

Aanbod op maat
Wil je graag een opleiding uit deze brochure volgen met jouw team of voorziening? Dat
kan zeker! In de fiche van iedere vorming staat aangegeven of de vorming ook op maat
aangevraagd kan worden.
Daarnaast zijn er ook enkele opleidingen en vormingen die we enkel op maat aanbieden.
Een overzicht van deze opleidingen en vormingen vind je achteraan in deze brochure,
geordend per cluster. Ook verdiepende vormingen kunnen op maat aangevraagd worden.
Opleidingen die door een gastspreker of externe gegeven worden, behoren enkel tot het
open aanbod en kunnen dus niet op maat aangevraagd worden.
Een opleiding op maat kan enkel aangevraagd worden door verantwoordelijken. Dit doe
je via het contactformulier op onze website, telefonisch of via e-mail. De opleiding wordt
in de opvanglocatie zelf gegeven op de afgesproken datum. Er wordt verwacht dat er
steeds een verantwoordelijke aanwezig is.

Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven is noodzakelijk voor alle opleidingen via steunpuntkinderopvang@limburg.be.
Je kunt je inschrijven tot 3 weken voor de aanvang van de opleiding.
Voor de inschrijving hebben we volgende gegevens nodig:
•
•
•
•

Naam en (facturatie)adres van de organisatie
Naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie van de contactpersoon
Titel van de vorming
Na(a)m(en) van de deelnemer(s)

Bevestiging
Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je een e-mail van ons ter bevestiging.
In het geval van een opleiding op maat nemen we contact op om de opleiding in te
plannen.

Annuleren van de inschrijving
Je kunt je inschrijving annuleren tot 3 weken vóór de start van de opleiding via e-mail.
Indien je na deze termijn annuleert, wordt de kostprijs toch aangerekend.
Annuleren door ons is mogelijk wanneer er onvoldoende deelnemers zich hebben
ingeschreven voor een opleiding. We melden dit zo snel mogelijk via e-mail aan de
voorzieningen die zich ingeschreven hebben.
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Wachtlijst
Is de opleiding die je wil volgen volzet, dan kom je op een wachtlijst terecht. We
bekijken of een bijkomende opleiding mogelijk is. Voorzieningen op de wachtlijst houden
we via e-mail op de hoogte.

Tarieven
Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven voor vormingen en
begeleidingstrajecten:
•
•
•
•
•

•
•

Vorming open aanbod, lesgever LSK: € 15 per deelnemer per dagdeel.
Vorming open aanbod, externe lesgever: het tarief zal variëren afhankelijk van
de lesgever.
Vorming op maat: € 150 euro per dagdeel voor maximum 10 deelnemers. Indien
er meer dan 10 deelnemers zijn, zal een kost van € 15 per bijkomende deelnemer
gevraagd worden.
Lerend netwerk: Een lerend netwerk bestaat uit minimum 3 sessies. Voor een
lerend netwerk vragen we € 25 per deelnemer per sessie.
Begeleidingstraject: een begeleidingssessie duurt ongeveer 2 uur. Een
begeleidingstraject bestaat uit minimum 2 sessies. Het tarief voor de eerste 2
sessies samen bedraagt € 200. Voor bijkomende sessies vragen we € 50 per
sessie. Voor meer dan 3 deelnemers betaal je € 15 per bijkomende deelnemer per
sessie.
Observatietraject: een observatietraject bestaat uit 3 begeleidingsmomenten
(ongeveer 1 uur) en 2 observatiemomenten (max. 3 uur). Voor een
observatietraject vragen we € 300.
Verplaatsingskosten: voor de verplaatsingen gemaakt door een medewerker van
LSK in het kader een vorming of begeleidingstraject vragen we een
kilometervergoeding.

Facturatie
Eventuele bestelbonnen moeten na de inschrijvingsbevestiging aan ons bezorgd worden
via post. Na de opleiding versturen we facturen naar het facturatieadres dat je bij de
inschrijving opgeeft. We maken telkens één factuur op per voorziening per opleiding, en
dit voor de totaalprijs en op het rekeningnummer zoals vermeld op de bestelbon.

Attest
Enkele weken na het einde van de opleiding ontvangt de verantwoordelijke een attest
per deelnemer via mail.

Klachten
Indien je een klacht of suggestie hebt, dan kun je contact opnemen met Irène Bosmans,
algemeen coördinator van het Limburgs Steunpunt Kinderopvang (011 30 59 40,
irene.bosmans@limburg.be).
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Duiding
clusters

Maatschappelijke thema’s
Als begeleider in de kinderopvang word je regelmatig geconfronteerd met
veranderingen en evoluties in de samenleving en met diverse specifieke
gezinssituaties. Deze cluster bundelt opleidingen rond deze thema’s.

Omgaan met kinderen
Ieder kind is uniek. Dit betekent ook dat elk kind een andere benadering nodig heeft.
De ontwikkeling(-sfasen) van de kinderen, hun gedrag en de aanpak van gedrag,
staan in deze opleidingen centraal.

Omgaan met medewerkers
Van leidinggevenden in de kinderopvang wordt verwacht dat zij medewerkers kunnen
motiveren. Van kinderbegeleiders wordt verwacht dat zij elkaar ondersteunen en
samenwerken. Beiden creëren op deze manier een werkklimaat waarin het volledige
team zich geïnspireerd en gestimuleerd voelt. Deze cluster bundelt opleidingen die
leidinggevenden en kinderbegeleiders kunnen helpen om een beter team te vormen
binnen een aangenaam werkklimaat.

Omgaan met ouders
Een goede communicatie met ouders is één van de voorwaarden om te kunnen
spreken van kwalitatieve opvang. Opleidingen binnen deze cluster reiken begeleiders
en coördinatoren handvatten aan om de dagelijkse communicatie, gesprekken over
opvoeding en de betrokkenheid van de ouders te verbeteren.

Organisatie en kwaliteit
Aan de hand van verschillende opleidingen willen we niet alleen kennis overbrengen
maar je ook ondersteunen in het organiseren van je opvang. We streven er samen
naar om (nog) beter te werken. Beroepsgeheim, het kwaliteitshandboek,
documenteren en werken aan je PR zijn enkele sleutelwoorden in deze cluster.

Spelen
Spelen is ontzettend belangrijk voor de algemene ontwikkeling van een kind. Tijdens
spel leert het kind over zichzelf, anderen en de wereld rondom zich. Bovendien
ontwikkelt hij zijn beweging en motoriek. Het opleidingsaanbod onder deze cluster
biedt creatieve spelideeën en impulsen aan kinderbegeleiders in de kinderopvang.

Taal
Als kinderbegeleider speel je een belangrijke rol in de taalontwikkeling van kinderen.
In deze cluster vind je ideeën om de taalontwikkeling te stimuleren en om te gaan met
meertaligheid in de opvang .

Veiligheid en gezondheid
Jonge kinderen zijn kwetsbaar en er zijn tal van factoren die hun gezondheid
beïnvloeden. Kinderen opvangen in een omgeving waar men aandacht heeft voor een
goede gezondheid, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. De opleidingen
onder deze cluster helpen je te werken aan een verantwoord beleid op het vlak van
veiligheid en gezondheid.
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MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Sociale functie van kinderopvang
Doelgroep
Verantwoordelijken/kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
Eén van de drie maatschappelijke functies die de kinderopvang vervult, is de sociale
functie. In het eerste deel van deze vorming, staan we stil bij wat dit nu precies
betekent, ‘de sociale functie van kinderopvang’ en hoe je in de eigen opvang deze sociale
functie kan verzekeren. We staan zeker stil bij de kwetsbare gezinnen voor wie de
kinderopvang een belangrijke partner in de strijd tegen kansarmoede en sociale uitsluiting
kan zijn.
Hoewel kinderopvang de maatschappelijke uitsluiting van gezinnen kan verminderen en
hun integratie kan bevorderen, vinden kwetsbare gezinnen vaak (nog) niet de weg naar de
kinderopvang. Ze komen verschillende drempels tegen, drempels waar de organisatoren
van kinderopvang zich niet altijd bewust van zijn. Tijdens het tweede deel van deze
vorming, laten we daarom ervaringsdeskundigen uit de kansarmoede en sociale uitsluiting
aan het woord. Wie kan immers beter dan deze ervaringsdeskundigen vertellen over de
drempels die zij steeds tegenkomen in het dagelijkse leven en dus ook in hun zoektocht
naar kinderopvang.
Na deze vorming begrijp je beter de dagelijkse strijd van de kwetsbare gezinnen en kan je
gerichte acties ondernemen om de sociale functie van kinderopvang ook in je eigen
organisatie te verzekeren.
De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende gedragscompetenties:
•
•
•

omgaan met procedures
betrouwbaarheid
organiseren

Praktisch
Begeleiding:

TAO - Limburgs Steunpunt Kinderopvang

Data:

26 september 2019 - 10 oktober 2019

Duur:

2 dagdelen: 19 u. tot 22 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 15 deelnemers

Kostprijs:

15 euro per deelnemer per dagdeel

Op maat aan te vragen:

ja, dit kan via het contactformulier of rechtstreeks
via steunpuntkinderopvang@limburg.be

Uiterste inschrijvingsdatum:

19 september 2019
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OMGAAN MET KINDEREN

Zindelijkheid
Doelgroep
Kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 3-jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
Zindelijk worden doet een kind grotendeels zelf wanneer het er klaar voor is. Je kan
hierbij helpen, maar je kan het niet forceren. Hoe zit het dan met zindelijkheidstraining?
Wat doe je best wel en wat niet? En hoe stem je af met de ouders?
In deze vorming hebben we het over hoe en wanneer een kind zindelijk wordt, hoe we het
ondersteuningsproces concreet kunnen aanpakken en hoe we kunnen zorgen voor een
goede afstemming tussen thuis en de opvang.
We wisselen ervaringen uit en je krijgt concrete tips. Daarnaast stellen we de
zindelijkheidstas voor. Een inspirerende tas om te starten met zindelijkheidstraining
samengesteld door en uit te lenen bij de vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang.

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende competenties:
•
•
•

kindgericht handelen
inlevingsvermogen
coachen

Praktisch
Begeleiding:

Limburgs Steunpunt Kinderopvang

Datum:

19 november 2019

Duur:

1 dagdeel: 19 u. – 22 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 15 deelnemers

Kostprijs:

15 euro per deelnemer

Op maat aan te vragen:

ja, dit kan via het contactformulier of rechtstreeks
via steunpuntkinderopvang@limburg.be

Uiterste inschrijvingsdatum:

29 oktober 2019
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OMGAAN MET KINDEREN

Constructief omgaan met moeilijk gedrag a.d.h.v.
de opvoedingspiramide en het
crisisinterventiemodel
Doelgroep
Kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 3- tot 12-jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
De opvoedingspiramide is een algemeen pedagogisch kader bestaande uit verschillende
bouwstenen die helpen bij het omgaan met kinderen en moeilijk gedrag.
Er is aandacht voor een positief basisklimaat, belonen, structuur, negeren, time-out,
ontladen en straffen.
We staan ook stil bij kinderen die overspoeld worden door emoties en frustraties.

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende competenties:
•
•
•

kindgericht handelen
inlevingsvermogen
coachen

Praktisch
Begeleiding:

CIK - Yota Mokos

Datum:

10 oktober 2019

Duur:

1 dagdeel: 9.30 u. – 12.30 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 15 deelnemers

Kostprijs:

15 euro per deelnemer

Op maat aan te vragen:

nee

Uiterste inschrijvingsdatum:

19 september 2019
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OMGAAN MET MEDEWERKERS

Stagiairs en vrijwilligers in de kinderopvang
Doelgroep
Verantwoordelijken en stagebegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
Deel 1
Veel leerlingen doen beroepservaring op tijdens stages in de kinderopvang. Daarnaast
wordt in de kinderopvang ook steeds meer beroep gedaan op vrijwilligers. Tijdens het
eerste deel van deze vorming overlopen we de regelgeving betreffende stagiairs en
vrijwilligers in de kinderopvang en bekijken we ook de praktische kant van het
inschakelen van stagiairs en vrijwilligers. We gaan na aan welke wettelijke verplichtingen
je moet voldoend en met welke rechten en plichten van de stagiairs en vrijwilligers je
rekening dient te houden. Het is belangrijk goede afspraken met de stagiairs en
vrijwilligers te maken en hen goed te begeleiden en te evalueren.
Deel 2
Stagiairs, vrijwilligers of nieuwe medewerkers vinden niet altijd even gemakkelijk hun weg
op de werkvloer. Een goede begeleiding door een mentor, een coach of een peter of meter
is hier zeker een meerwaarde. Hoe pak je deze begeleiding nu best aan? Hoe geef je
feedback? Hoe evalueer je? Hoe breng je moeilijke boodschappen over? Welke invloed heb
jij als mentor, coach, peter of meter? We geven tips en tricks, oefenen de vaardigheden
van een goede coach, verkennen de valkuilen waar een coach rekening mee moet houden
en bespreken praktijkvoorbeelden uit het werkveld.
Na deze vorming ben je goed voorbereid om stagiairs en vrijwilligers in te schakelen in je
opvang!

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende competenties:
•
•
•

coachen
inlevingsvermogen
organiseren

Praktisch
Begeleiding:

Limburgs Steunpunt Kinderopvang

Datum:

17 september 2019 – 26 september 2019

Duur:

2 dagdelen: 9.30 u. – 12.30 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 15 deelnemers

Kostprijs:

15 euro per deelnemer per dagdeel

Op maat aan te vragen:

ja, dit kan via het contactformulier of rechtstreeks
via steunpuntkinderopvang@limburg.be

Uiterste inschrijvingsdatum:

27 augustus 2019
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OMGAAN MET OUDERS

Je mannetje staan in relatie met ouders
Doelgroep
Kinderbegeleiders

en

verantwoordelijken

van

groepsopvang

voor

0-

tot

12-jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
Je mannetje staan. Stevig in je schoenen staan? Niet meer dat gevoel van 'het is me weer
overkomen…', 'Ik heb me weer laten doen'? Niet meer zomaar overal 'ja' op zeggen?
Leren hoe je 'nee' zegt op een prettige manier? Leren hoe je grenzen stelt?
Op een klacht reageren 'nee' leren zeggen, grenzen stellen. het zijn stuk voor stuk
moeilijke gesprekken die je regelmatig met ouders moet voeren. Hoe pak je zo'n gesprek
aan, welke vaardigheden spelen een rol en welke valkuilen moet je vermijden? In deze
workshop krijg je inzichten en technieken aangereikt om een moeilijk gesprek te voeren.

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende competenties:
•
•
•

overtuigingsvermogen
helder communiceren
kindgericht handelen

Praktisch
Begeleiding:

Nele Stockx, Iets Anders Compagnie

Datum:

5 november 2019
26 november 2019

Duur:

2 dagdelen: 19 u. – 22 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 18 deelnemers

Kostprijs:

30 euro per deelnemer per dagdeel

Op maat aan te vragen:

nee

Uiterste inschrijvingsdatum:

25 oktober 2019
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ORGANISATIE EN KWALITEIT

Hoe regelgeving implementeren
Doelgroep
Verantwoordelijken van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
Tijdens dit lerend netwerk nemen we de regelgeving onder de loep en gaan we na hoe we
deze kunnen implementeren. We spreken telkens samen af welke regelgeving aan bod
komt, wisselen ervaringen en informatie uit en leren zo van elkaar.

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende gedragscompetenties:
•
•
•

creativiteit
organiseren
visie

Praktisch
Begeleiding:

Limburgs Steunpunt Kinderopvang

Data:

24 september 2019
17 oktober 2019
7 november 2019

Duur:

3 dagdelen: 9.30 u. tot 12.30 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 15 deelnemers

Kostprijs:

25 euro per deelnemer per dagdeel

Op maat aan te vragen:

nee

Uiterste inschrijvingsdatum:

3 september 2019
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SPELEN

Sensopatisch spel maken
Doelgroep
Kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
“Senso” staat voor zintuig en “pathisch” voor beleven. Sensopathisch spel draait dus om
het zintuiglijk beleven en is niet alleen heel leuk, maar ook heel leerzaam! Via foto’s en
een uitgebreide verzameling objecten word je tijdens deze vorming geïnspireerd en
uitgedaagd om zelf met kosteloos materiaal sensopathisch spel te maken.
Ook enkele kernprincipes voor het inrichten van zintuigelijke ruimtes komen aan bod. Je
maakt bovendien kennis met de Joeron-methodiek zoals ze uitgeschreven staat in “Het
grote snoezelboek” van Joep Derie en Ronny Vanoosthuyse.
Wil je daarna graag zelf aan de slag? Dan kan je bij het Limburgs Steunpunt Kinderopvang
‘De snoezelkoffer’ uitlenen. Een koffer vol met informatie en hulpmiddelen om zelf leuke
snoezelvoorwerpen te maken.
De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende gedragscompetenties:
•
•
•

creativiteit
kindgericht handelen
inlevingsvermogen

Praktisch
Begeleiding:

Ronny Vanoosthuyse

Datum:

8 oktober 2019

Duur:

1 dagdeel: 19 u. tot 22 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 20 deelnemers

Kostprijs:

30 euro per deelnemer

Op maat aan te vragen:

nee

Uiterste inschrijvingsdatum:

17 september 2019
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SPELEN

Speel je mee?
Spelprikkels en meespelen tijdens vrij spel
Doelgroep
Kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 3- tot 12-jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
Met speelimpulsen kan je kinderen prikkelen. Kijken wat het kind bezig houdt en van
daaruit zoeken naar een impuls vanuit materiaal, terrein en fantasie: het is een hele
kunst. We kijken hoe je op maat van kinderen impulsen verzint en testen hoe je die kan
geven. Je krijgt zicht op je rol als begeleider om kinderen in vrij spel écht te prikkelen!

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende gedragscompetenties:
•
•
•

creativiteit
kindgericht handelen
inlevingsvermogen

Praktisch
Begeleiding:

Speelmakers

Datum:

21 november 2019

Duur:

1 dagdeel: 9.30 u. tot 12.30 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 25 deelnemers

Kostprijs:

30 euro per deelnemer

Op maat aan te vragen:

nee

Uiterste inschrijvingsdatum:

31 oktober 2019
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SPELEN

Spelen volgens het pedagogisch raamwerk
Doelgroep
Kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 3-jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
In deze vorming vertalen we wat er in het pedagogisch raamwerk staat over spelen met
jonge kinderen naar de praktijk.
We oefenen hoe je spelen kan aanbieden vanuit de observatie van kinderen. Want op die
manier kan je ervoor zorgen dat het spel aansluit bij de natuurlijke interesse en behoefte
van het kind.
Ook verkennen we verschillende spelvormen en bekijken we de rol van de kinderbegeleider in het spel van kinderen. Je gaat naar huis met concrete ideeën over hoe je
geslaagde spelen kan aanbieden voor elk kind in de opvang.

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende gedragscompetenties:
•
•
•

creativiteit
kindgericht handelen
inlevingsvermogen

Praktisch
Begeleiding:

Limburgs Steunpunt Kinderopvang

Datum:

12 september 2019

Duur:

1 dagdeel: 19 u. tot 22 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 15 deelnemers

Kostprijs:

15 euro per deelnemer

Op maat aan te vragen:

ja, dit kan via het contactformulier of rechtstreeks
via steunpuntkinderopvang@limburg.be

Uiterste inschrijvingsdatum:

29 augustus 2019
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TAAL

Allemaal taal
Doelgroep
Verantwoordelijken en kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 3- tot 12jarigen. Verantwoordelijken en leerkrachten lager onderwijs.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
Tijdens deze vorming bespreken we het belang van taalstimulering en stellen we de
TaalKOraal met de bijhorende Taalbox uitgebreid voor. Na de vorming kunnen
opvangvoorzieningen of scholen zelfstandig of onder begeleiding in een groepstraject
TaalKOraal toepassen in hun organisatie.

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende gedragscompetenties:
•
•
•

creativiteit
kindgericht handelen
aanpassingsvermogen

Praktisch
Begeleiding:

Limburgs Steunpunt Kinderopvang

Datum:

24 oktober 2019

Duur:

1 dagdeel: 9.30 u. tot 12.30 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 15 deelnemers

Kostprijs:

15 euro per deelnemer

Op maat aan te vragen:

ja, dit kan via het contactformulier of rechtstreeks
via steunpuntkinderopvang@limburg.be

Uiterste inschrijvingsdatum:

3 oktober 2019
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TAAL

Muziek, woord en dans
Doelgroep
Kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 3- tot 12-jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
Musiceren, acteren en bewegen! Via speelse opdrachten leren kinderen zich op een
expressieve manier uiten. De werkvormen die aangeboden worden zijn een initiatie op de
drie podiumkunsten, en stimuleren de kinderen eveneens in het ontwikkelen van
creativiteit, fantasie, verbeelding, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.
De vorming is heel praktisch en omvat per thema gerichte oefeningen en voorbeelden,
zodat begeleiders meteen aan de slag kunnen met de kinderen. Er wordt ook liedmateriaal
ter beschikking gesteld en een syllabus met uitgewerkte methodieken die tijdens de
vorming aan bod komen. Er is een deel voor jonge kinderen en een deel voor kinderen van
7-12 jaar.

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende gedragscompetenties:
•
•
•

creativiteit
kindgericht handelen
aanpassingsvermogen

Praktisch
Begeleiding:

Tamboeri

Datum:

10 december 2019

Duur:

1 dagdeel: 9.30 u. tot 12.30 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 18 deelnemers

Kostprijs:

30 euro per deelnemer

Op maat aan te vragen:

nee

Uiterste inschrijvingsdatum:

19 november 2019
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VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Omgaan met verontrusting
Doelgroep
Verantwoordelijken van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-jarigen.

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing
In de opvang zien jullie iedere dag kinderen en hun ouders. Soms maken jullie je zorgen
over een kind, over een gezin, over de thuissituatie. Het is niet altijd gemakkelijk om
hiermee om te gaan. Wanneer spreek je immers van verontrusting? Welke signalen zijn
er? Wat kan je als opvang doen als je je ongerust maakt? Enzovoort.
Tijdens deze vorming proberen we een antwoord te geven op al deze vragen.

De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende gedragscompetenties:
•
•
•

verantwoordelijkheidszin
kindgericht handelen
inlevingsvermogen

Praktisch
Begeleiding:

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling / Limburgs
Steunpunt Kinderopvang

Datum:

22 november 2019

Duur:

1 dagdeel: 9.30 u. tot 12.30 u.

Locatie:

Hasselt

Deelnemers:

max. 15 deelnemers

Kostprijs:

15 euro per deelnemer

Op maat aan te vragen:

ja, dit kan via het contactformulier of rechtstreeks
via steunpuntkinderopvang@limburg.be

Uiterste inschrijvingsdatum:

1 november 2019
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Vormingen op maat
Volgende onderwerpen kunnen enkel als een vorming of traject op maat aangevraagd worden.
Ook voor andere thema’s kan je contact opnemen met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang.

ANDERE MOGELIJKE THEMA’S – OP MAAT
Maatschappelijke thema’s
Mediawijsheid en mediaopvoeding
Seksualiteit en seksuele opvoeding
Specifieke maatschappelijke thema’s: scheiding, nieuwe
gezinsvormen, rouw, armoede,…
Specifieke zorgbehoeften (i.s.m. CIK’s)

Omgaan met kinderen
Kinderen in groep, individu in de groep
Kinderparticipatie
Omgaan met specifieke leeftijden, leefwereld, ontwikkeling
Omgaan met specifieke problematieken: (peuter)puberteit,
pesten, hechting, agressie,…
Onthaal en wennen
Pedagogisch handelen: belonen en straffen, structureren,
conflicthantering, positief opvoeden
Ruimten en speelhoeken inrichten
Welbevinden en betrokkenheid

Omgaan met medewerkers
Aanwerving
Functioneringsgesprekken, feedback geven en krijgen
Jobcoaching
Onthaal nieuwe medewerkers
Talenten en (basis)competenties kinderbegeleiders,
functieprofielen
Teamwerking
Vormingsanalyse

Omgaan met ouders
Dagelijkse communicatie met ouders
Moeilijke gesprekken, moeilijke boodschappen
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Vorming op
maat

Traject op
maat

Ouderbetrokkenheid

Organisatie en kwaliteit
Kwaliteit: kwaliteitshandboek, kwaliteit verbeteren
MeMoQ zelfevaluatie-instrument, pedagogisch raamwerk
Organisatiebeleid
Regelgeving: privacy, deontologie, uurroosters, media,…

Spelen
Speelhoeken, speelruimten, buiten spelen
Spelbegeleiding: houding, meespelen/speldurf
Spelimpulsen, vrij spel, geleide activiteiten, spelideeën, …
Spelmateriaal: creatief met materiaal, snoezelen,…

Taal
Communicatie binnen de werking
Duidelijke taal, respectvol communiceren,
non-verbale communicatie,…
Meertaligheid
Taalstimulering, taalbeleid
TaalKOraal: spelen met taal.

Veiligheid en gezondheid
Brandveiligheid (pedagogisch, educatieve invulling), ook
voor gezins- en groepsopvang van 0 tot 3 jaar
Gezonde voeding
Veilig spelen – risicovol spelen
Omgaan met verontrustende situaties (verantwoordelijke en
kinderbegeleiders)

Speel niet met vuur: procedures, evacuatie en
veiligheidsopvoeding
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