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Inleiding 
 

In 2021 biedt het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector aan de 

werknemers van het Paritair Comité 331 kosteloze vormingen aan. 

 

Het uitgebreide aanbod bestaat uit: 

- Vormingen rond sectorgebonden thema’s 
- Vormingen rond agressiebeheersing 
- Vormingen uit het transversaal aanbod 

 

De algemene vormingen worden georganiseerd door het Sociaal Fonds 331. De vormingen 

rond agressiebeheersing  worden door Icoba georganiseerd. Het sectoroverschrijdend  VIVO-

vormingsaanbod wordt door VIVO georganiseerd. Heb je een vraag over een bepaalde 

vorming? Stel ze aan het juiste team. 

 

Hoe schrijf je jezelf of een collega in? 

Klik op de code bij een vorming en schrijf online in via Extranet. 

 

Waarom Extranet? Je kunt er de status van de inschrijvingen opvolgen, de inschrijving 

annuleren of een vervanger aanduiden. 

 

Heb je nog geen login? Klik op de knop registreren en kies voor registreren als 

contactpersoon bij een instelling of registreren als werknemer. Meer info over hier lees je op 

www.vivosocialprofit.org/extranet . 

 

Inschrijven kan tot 14 dagen voor de start van de vorming. 

 

Ga niet zonder in te schrijven of op eigen initiatief naar de locatie vermeld bij de vorming 

van je keuze. 

  

http://www.vivosocialprofit.org/extranet
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1. Vormingen rond sectorgebonden thema’s 
 

Het Sociaal Fonds 331 heeft zorgvuldig actuele en sector gebonden thema’s uitgekozen om 

boeiende vormingen rond te organiseren. In ons aanbod vind je thema’s zoals 

spelactiviteiten, begeleidingsmethodieken, zelfzorg en gezin en context. 
 

Vormingen ‘in company’ 
Geïnteresseerd om één van de vormingen uit het aanbod voor heel je team? Organiseer de 

vorming ‘in company’. Het fonds betaalt de opleider. De organisatie staat in voor de zaal, 

materiaal en catering. 

 

Voorwaarden: 

- Alleen vormingen en opleidingsverstrekkers uit de brochure komen in aanmerking. 
- De eigen organisatie en eventuele andere organisaties behoren tot het paritair 

comité 331. Dit wil zeggen dat het kengetal van het rsz-nummer 32 of 122  is. 
- Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen 

niet in aanmerking. 
- De opleiding moet voor 31 december 2021 plaatsvinden. 
- Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleidingsverstrekker, maar de 

totale vorming duurt minimaal 6 uur. 
- De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als 

arbeidstijd beschouwd. 
 

Interesse? 

Vraag de vorming ‘in company’ aan via Extranet. 

Contacteer de opleider op voorhand om verwachtingen op elkaar af te stemmen en een 

datum af te spreken. Op Extranet vind je de contactgegevens. 

 

Het Sociaal Fonds 331 geeft een goedkeuring als je aan de voorwaarden voldoet en als er 

nog voldoende budget is. 

 

Na goedkeuring krijg je een vormingscode. Deze kan je gebruiken om de deelnemerslijst in 

Extranet in te vullen. Ontvingen wij geen of een onvolledige deelnemerslijst twee weken 

voor de geplande in company-vorming, dan wordt deze geannuleerd. 
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Aan de slag met je binnen- en buitenruimte - CEGO 
 

De basiskwaliteit in het pedagogisch omgaan met kinderen, daar gaat deze vorming over.  
Hoe kan je in de kinderopvang je aanpak afstemmen op elk individueel kind? Hoe kan je het 
ritme van elk kind volgen en toch voldoende structuur bieden? En hoe kan je de 
zelfstandigheid van jonge kinderen stimuleren en hen de nodige bewegingsvrijheid geven?  
Je zoomt samen met de andere deelnemers in op dagelijkse situaties waarin je deze 
pedagogische criteria concreet maakt, zoals eten, slapen, verzorgen en spelen. Je wordt 
uitgenodigd om actief te oefenen en je praktijkervaringen in te brengen en uit te wisselen. 
 

Werkvorm en methodiek 

We vertrekken vanuit een theoretisch kader, waaruit de deelnemers inspiratie kunnen 
opdoen. Nadien ga je aan de slag met je eigen ruimte en wordt hier met een kritische blik 
naar gekeken. 
 
Informatie over de lesgever 

Wouter Jacobs is freelance vormingsmedewerker. 
“Scholing en bijscholing, het blijft een belangrijk topic in elke tak van de sociale sector. 
Gezien mijn opleidingsachtergrond en jarenlange ervaring binnen verschillende settings, leg 
ik me als lesgever toe op onderwerpen als (ortho)pedagogie, ontwikkelingspsychologie, 
opvoeding, communicatie binnen het gezin, zeer uiteenlopende thema's binnen de 
kinderopvangsector, ...” 
 
Doelgroep  

Werknemers uit de kinderopvang en kinderbegeleiders in kinderdagverblijven. 
 
Praktisch 
Duur klassikaal:  1 dag  van 9u tot 15u30. 
Duur online: 0,5 dag van 9u tot 12u15 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 25 november 2021 CC Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 

 
CODE: 331-21BB2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 25 deelnemers 
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Als baby’s konden praten – Zorg-Saam 
 

Omgaan met en opvoeding van (zorgen)kinderen. Rond dit thema werken we reeds een 
aantal jaren met de titel ‘Als baby’s konden praten’. Natuurlijk praten baby’s al. Ze zijn veel 
competenter dan algemeen wordt aangenomen. Soms is het jammer voor hen dat ze 
helemaal anders praten dan volwassenen. Daardoor is het niet altijd makkelijk ze juist te 
begrijpen. In de levensfase waarin de basis van de persoonlijkheid gevormd wordt, is de 
mens volledig aangewezen op het inlevingsvermogen van zijn omgeving. Bewust herinneren 
we ons van deze periode zo goed als niets. Onbewust wordt alle informatie ongefilterd 
opgeslagen. Een flinke dosis gezond verstand en durven luisteren naar je hart, aangevuld 
met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, kunnen je al een heel eind op weg helpen om 
het jonge kind beter te verstaan. In deze vorming worden een aantal begrippen  uit de 
ontwikkelingspsychologie toegelicht en getoetst aan de praktijk: orale fase, zuigbehoefte, 
huidhonger, symbiose, scheidingsangst, individuatie, hechting en lichaamstaal.  
Meer concreet zullen we het ook hebben over het belang van lichaamscontact en 
oogcontact, communiceren in de non-verbale ruimte, vertrouwen op de signalen  van het 
kind, omgaan met huilen en het vermogen om hechte intieme relaties aan te gaan. 
 
Werkvorm en methodiek 

Methodisch: theoretische uiteenzetting, doorspekt met praktijkvoorbeelden + kleine 

opdrachten individueel of in tweetallen. Ruimte voor terugkoppeling naar de praktijk en 

inbreng van concrete casussen. 

Verwachting van de lesgever dat deelnemers vooraf  even stilstaan bij welke uitdagingen ze  

tegen aanlopen in de omgang met het baby’s, zodat de vorming maximaal geënt kan worden 

op hun eigen praktijkervaring. 

Informatie over de lesgever 

Jürgen Peeters : Regent lager onderwijs – sociaal readapatiewetenschapper – 
psychotherapeut Interactionele vormgeving – Aware Parenting – familie- en 
organisatieopstellingen – emotioneel lichaamswerk – existentiële psychotherapie 
 
Jürgen Peeters heeft ervaring als leraar en is nu psychotherapeut en bemiddelaar. Hij 
verdiepte zich in familiesystemen, organisatiedynamiek en leiderschap. In 2009 werd hij de 
eerste Vlaamse Aware Parenting Instructor. Hij adviseert ouders en geeft al bijna 20 jaar 
trainingen, lezingen en supervisie in de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg. Hij 
beschouwt zijn drie kinderen als zijn belangrijkste leraren. 
 
Doelgroep  

Deelnemers aan deze opleiding zijn kinderbegeleiders 0 – 3 jaar. 
 
Praktisch 
Duur online: 1 dag van 9u – 16u 
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Wanneer Waar 

Donderdag 28 oktober 2021 Online  
 
CODE: 331-21BP1-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Baby’s in je groep vanuit echte vrije bewegingsontwikkeling zelfstandig 

laten spelen - Eigenwijs 
 
Het is een combinatie van twee zeer interessante thema’s vanuit de Pikler visie, waarbij we 
werken vanuit het competente kindbeeld. 
De dag start met een deel theorie over vrije bewegingsontwikkeling. Wat is vrije 
bewegingsontwikkeling? Waarom is dat zo belangrijk? Hoe vormt de vrije 
bewegingsontwikkeling de basis voor zelfstandig kunnen spelen? Waarom is de vrije 
bewegingsontwikkeling de basis voor een goede start op school? 
Vanuit dit punt gaan we verder kijken naar de baby. Hoe ontwikkelt een baby zich en hoe 
zien de eerste pogingen tot spel er uit. De deelnemers worden meegenomen naar de 
wondere wereld van spelende baby waarin ze zeer praktische adviezen en tips krijgen die 
direct te gebruiken zijn in de dagdagelijkse praktijk. 
 
Werkvorm en methodiek 

De theorie rondom de vrije bewegingsontwikkeling wordt ondersteund door middel van 
videobeelden. Daarnaast zijn er praktische opdrachten zoals het leggen van een puzzel van 
de vrije bewegingsontwikkeling en wordt er gebruik gemaakt van veel foto’s. 
Wanneer de deelnemers meegenomen worden in de wondere wereld van de spelende baby 
wordt dit ondersteunt door sprekende videobeelden van spelende baby’s en tevens heel 
veel speelmaterialen welke de lesgever meebrengt. 
De dag sluit af met een observatieopdracht welke gekoppeld is aan het zelfevaluatie-
intrument MeMoQ, waarbij we verschillende spelende baby’s observeren en scoren vanuit 
welbevinden en betrokkenheid. 
 
Informatie over de lesgever 

De opleider Moniek Neumann is naast moeder van 3 jonge kinderen al ruim 15 jaar 
werkzaam in de kinderopvang als verantwoordelijke en pedagogisch coach. Als 
vooropleiding heeft zij een bachelor Pedagogiek, daarnaast een specialisatie pedagogisch 
coach kinderopvang en is zij Pikler pedagoog® i/o. 
Sinds 3 jaar tevens een EigenWijze zelfstandig ondernemer. Vanuit haar onderneming 
EigenWijs biedt zij trainingen, cursussen, vormingen en opvoedingsondersteuning aan 
ouders en professionals vanuit het Pikler® gedachtengoed. Zij heeft al vele ouders en 
professionals mogen inspireren vanuit dit mooie gedachtengoed. 
Doordat haar aanpak zeer praktisch is en ondersteund wordt door veel videofragmenten en 
er volop ruimte is voor interactie blijkt dat deelnemers direct veel mogelijkheden ervaren 
om de geleerde zaken om te zetten naar de praktijk. 
 
Woorden van een kinderbegeleider na afloop van de vormingsdag: 
“Het geluk gehad om een vorming van EigenWijs te mogen volgen met ons KDV. Moniek nam 
je eerst een stukje mee naar de wereld van Pikler om van daaruit heel praktisch aan de slag 
te gaan. Volop tips en bruikbare info gekregen waar we de volgende dag onmiddellijk mee 
aan de slag gingen. Ondertussen al enkele maandjes verder en ons KDV zit volledig in de 
Piklerwereld! Zelden zo goede vorming gekregen en we kijken uit naar nog meer vormingen 
van Moniek. Ook niet onbelangrijk: Moniek heeft zelf in het werkveld gestaan (en nog) dus ze 
weet hoe het eraan toe gaat in een KDV maar ook voor ouders is deze vorming fantastisch!” 
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Doelgroep  

Deze vorming is geschikt voor iedereen die werkt met baby’s en peuters 
 
Praktisch 
Duur klassikaal:  1 dag van 9u tot 16u 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 12 oktober 2021 CC Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 

 
CODE: 331-21BG2 
 

Donderdag 25 november 2021 Online 
 
CODE: 331-21BG3-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 10 en maximum 20 deelnemers 
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Bodymap: Het belang van beweging voor ontwikkeling van hersenen – 

Het ontwikkelingslab voor baby’s en peuters - Bodymap 
 
Baby’s en peuters bewegen graag. Zij hebben een natuurlijk bewegingsdrang. De 
ontwikkeling heeft dan ook enkele magische bewegingspatronen in petto die baby’ s en 
peuters zouden moeten beheersen. De kennis om de juiste prikkels op het juiste moment 
aan te bieden is hierbij een must. Zo wordt de basis aangelegd voor al het latere leren en 
bewegen. 
 
Werkvorm en methodiek 

De vorming gebeurt in 2 delen. Elk deel duurt 3 uur. Een dagopleiding van 6 uur. 
Er wordt dieper ingegaan op de vroege neuromotorische ontwikkeling en zintuigelijke 
ontwikkeling. 
Dit aan de hand van een presentatie voorzien van veel beeldmateriaal, tal van voorbeelden 
en tips om direct toe te passen. 
Bijkomend is er in deel 2 tijd voorzien om een actieplan uit te werken (onder begeleiding) 
om de geziene materie te integreren in de dagelijkse praktijk. 
Bij de 2 delen hoort een cursus die op voorhand via wetransfer zal doorgestuurd worden aan 
de aanvrager van de opleiding. 
 
Informatie over de lesgever 

Mogelijke lesgevers: 
Liesbeth Verhoeven  
Licentiaat Lichamelijk opvoeding 
Motorisch remedial Teacher 
Oprichter Bodymap 
Auteur van: 
Boek: Stap voor stap: hoe stimuleer ik de motorische ontwikkeling van mijn kind 
Speelkalenders baby, peuter 1 jaar en peuter 2 jaar 
Bewegingsprogramma Fit voor leren voor de kleuterschool 
Online tool: Het ontwikkelingslab van Bodymap: kind-volgsysteem rond 
bewegingsontwikkeling voor kinderdagverblijven en basisscholen. 
Biba en Loeba: Ketnetprogramma 
 
Ann De Wilde 
Bachelor Lichamelijk opvoeding 
Auteur van: 
Speelkalender baby’s, peuter 1 jaar , peuter 2 jaar 
Bewegingsprogramma Fit voor leren voor kleuterschool 
Online tool: het ontwikkelingslab van Bodymap: kindvolgsysteem rond 
bewegingsontwikkeling voor kinderdagverblijven en basisscholen 
Biba en Loeba: Ketnetprogramma 
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Tinneke Verlinden 
Licentiate Lichamelijke Opvoeding 
Muzische docente 
Bodymaplesgever 
 
Lief Graré 
Kleuterleidster met 35 jaar ervaring 
Bodymaplesgever 
 
Miek Wauman 
Bacehelor Lichamelijke opvoeding 
Bodymaplesgever 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders groepsopvang voor baby’s en peuters. 
 
Praktisch 
Duur klassikaal:  1 dag van 9u30 tot 16u 
Duur online: 0,5 dag van 9u tot 12u 

 

Wanneer Waar 

Vrijdag 15 oktober 2021 Provinciehuis (zaal 2 + 3) 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

 
CODE: 331-21H2 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 30 deelnemers 
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(Beeldende) kunst in de kinderopvang – Tamboeri 
 

Kunst is positief voor de ontwikkeling van kinderen. 
 
In één dag krijg je materiaal aangereikt om beeldend aan de slag te gaan met kinderen van 
verschillende leeftijdsgroepen. Hiervoor hoef je zeker geen kunstenaar te zijn, terwijl we wel 
overtuigd zijn dat iedereen een kunstenaar in zich draagt. 
We maken gebruik van verschillende materialen en leren verschillende beeldende 
technieken kennen. De vorming is heel doe- en praktrijkgericht. 
 
De deelnemers leren wat beeldende kunst kan betekenen in de kinderopvang. Samen met 
de docent krijgen ze een overzicht van verschillende methodes en maken ze via 
verschillende ludieke opdrachten kennis met een brede waaier artistieke technieken. 
Iedereen gaat naar huis met nieuwe frisse ideeën. 
 

Werkvorm en methodiek 

Er wordt gewerkt met gekende materialen zoals klei, verf, houtskool, krijt, afval, inkt en ook 
materialen uit de kinderopvang. Deze materialen gaan we leeftijdsgericht en creatief 
gebruiken. Er wordt gewerkt met printtechnieken, portretten, kleitechnieken, vrije 
expressie, interpretaties van bekende kunstwerken, collage en assemblage en ook op maat 
van bestaande noden. Er wordt steeds ingegaan op specifieke vragen van de deelnemers. 
Theorie en praktijk worden afgewisseld.  
 
Informatie over de lesgever 

Bachelor diploma in kunstgeschiedenis & pedagogie 
Educatief medewerker & gids in diverse musea (Permekemuseum, Mu.ZEE, Kunsthalle 
Recklinghausen, Museum Schnütgen Köln) 
Muziek en kunst docente bij Tamboeri vzw, Vorming Plus, Muzische Workshops 
Freelance gids voor gezinsrondleidingen en rondleidingen voor kinderen (verschillende 
gemeentes) 
Eigen creatief atelier: sarahzollmarsch-creatief.com 
Opleiding educatieve gids bij Horizon Educatief 
Muziekbegeleider opleiding bij Tamboeri vzw 
 
Doelgroep  

Begeleiders in de kinderopvang die groepen kinderen tussen 3 en 12 jaar begeleiden en 
kunstzinnige werkvormen in hun werk willen integreren. Artistieke voorkennis wordt niet 
gevraagd. 
 
Praktisch 
Duur klassikaal:  1 dag telkens van 9u30 tot 16u 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 7 september 2021 Hof ter Watervliet (zaal 7) 
Oude Brug 27 
8000 Brugge 

 
CODE: 331-21K1 
 

Donderdag 28 oktober 2021 Scoutshuis (zaal: Gids) 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 

 
CODE: 331-21K2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Goed in je vel, sterk in je werk – CEGO 
 

Werken in de kinderopvang geeft je veel voldoening, maar brengt ook heel wat uitdagingen 

met zich mee.  

In deze vorming staan we stil bij je eigen behoeften als medewerker. Zorg dragen voor 

anderen begint bij  zorg voor jezelf. Daarnaast kijken we ook naar de krachten en kwaliteiten 

van jezelf en die van collega’s. Hoe kunnen we deze (meer) inzetten zodat dit ook een effect 

heeft op de kwaliteit van de kinderopvang? 

Werkvorm en methodiek 

We zetten actief in op uitwisseling met andere deelnemers om elkaar te inspireren en te 

versterken. 

Met behulp van theoretische kaders, praktische oefeningen en reflectie krijg je zicht op hoe 

je je eigen welbevinden en betrokkenheid (en die van je teamleden)  positief kan 

beïnvloeden.  

Tijdens het minitraject krijg je toegang tot een digitaal platform, met interessante lectuur, 

inspiratie en opdrachten voor meer verdieping in ‘Goed in je vel en sterk in je werk’! 

Informatie over de lesgever 

Elisabeth Van Mol is pedagogisch coach en vormingsmedewerker.  Na het volgen van de 

opleiding Pedagogie van het Jonge kind, heeft ze zich gespecialiseerd in human resource 

management.  

In haar werk als pedagogisch coach in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters 
coacht ze pedagogische medewerkers, leidinggevenden en het hele team. In haar rol als 
vormingsmedewerker geeft tevens vormingen aan pedagogische begeleiders, onthaalouders 
en leidinggevenden in de kinderopvang. 
 
Doelgroep  

Kinderbegeleiders, leidinggevenden & coaches uit de groeps- en gezinsopvang en 
buitenschoolse opvanginitiatieven  
 
Praktisch 
Duur: 9u – 12u15 + 3 weken toegang tot het digitaal platform 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 8 september 2021 Online 
 
CODE: 331-21GV1-OL  
 

Dinsdag 9 november 2021 Online 
 
CODE: 331-21GV2-OL 
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Aantal deelnemers 
Minimum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Help, het regent! – Kleefkruid* 
 

Opwarming in het thema 
Buiten spelen (kunnen we ook doen als het niet regent ;-)) 
Stappenplan (van ‘even spelen in de regen’ tot ‘het regent de hele week’): kader en samen 
concreet maken van de stappen 
Binnenspelen in het thema ‘regen’: speelideeën opdoen 
Hoe kunnen we ‘spelen in de regen’ meer verankeren in onze werking? Hoe kunnen we 
zorgen dat het een deel van ons ‘systeem’ is, dat we er steeds op voorbereid zijn? 
Slot: transfer 
 

Werkvorm en methodiek 

- We starten de vorming, na een opwarming, met buiten spelen. We proberen zelf 
eenvoudige dingen uit die we met kinderen kunnen spelen in de regen of na de 
regen. Het gaat om heel eenvoudige ideeën, aangepast aan de leeftijd van de 
kinderen waarmee deze mensen werken.  

- Stappenplan vertellen: het miezert een klein beetje – het regent -  na de regen – een 
hevige plensbui – het regent de hele dag – het regent de hele week. 

- Samen ideeën en mogelijkheden zoeken voor de laatste 3 stappen, in groepjes, met 
concrete opdrachtjes (korte tussendoortjes zoeken, activiteiten buiten aanpassen 
aan binnen spelen, ruimten herinrichten zodat optimaal binnen kan gespeeld 
worden,…) 

- Extra ideeën aanbieden om binnen te spelen in het thema regen (voor ‘het regent de 
hele dag’ of ‘het regent de hele week’). Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen 
waarmee de deelnemers werken, worden de speelimpulsen aangepast. 

- Regenweer verankeren in je werking: hoe kan je zorgen dat je altijd voorbereid bent 
op regenweer? een regenspeelkoffer maken, communicatie met ouders (want niet 
alle ouders zijn hier direct in mee!), collega’s overtuigen, regen-bucketlist voor 
kinderen maken en promoten,… 

- Slot: wat wil ik concreet zelf gaan doen als ik straks terug op het werk kom? Wat vind 
ik moeilijk en welke hulp kan ik daarvoor nog vinden?  

 
Informatie over de lesgever 

Ik ben Mira Van Olmen (°1976) van Kleefkruid* , master in de sociale pedagogiek en sinds 
2005 verantwoordelijke kinderopvang van een buitenschoolse opvang. 
Ik verdiepte me in natuurbeleving met kinderen en in groene speelinfrastructuur. Ik 
organiseerde geregeld activiteiten rond natuurbeleving voor de kinderen uit de buurt en 
bezocht verschillende natuurrijke speelterreinen in Nederland en Duitsland. Ik 
ben bestuurslid van Springzaad.be en expert bij Natuur en Mens. 
Vanuit deze opgebouwde kennis en ervaringen, bied ik vanuit Kleefkruid* sinds 2012 
vorming op maat van iedereen die met kinderen de natuur in wil. Heel vaak is dat aan 
kinderdagverblijven, onthaalouders en buitenscholse opvanginitiatieven, maar daarnaast 
ook aan scholen, gezinnen, natuurgidsen, bijzondere jeugdzorg,… 
 

Doelgroep  

Iedereen die kinderen tussen 0 en 12 jaar begeleidt. 
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Praktisch 
Duur klassikaal:  1 dag telkens van 9u30 tot 16u 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 14 september 2021 Clemenspoort (zaal Neumann) 
Overwale 3 
9000 Gent 

 
CODE:  331-21HR2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Kinderen als inspiratiebron voor betrokken leiderschap – CEGO 
 

Leidinggeven aan professionals die werken met kinderen, is een bijzondere rol. Wat je 
teweegbrengt bij je teamleden, sijpelt door naar de kinderen. Interessant om eens stil te 
staan bij de betekenis van jouw rol als leidinggevende. 
Hoe kan je vanuit een ervaringsgerichte houding bijdragen aan een verhoogde 
betrokkenheid bij jezelf, je team en dus ook de kinderen? Doe een eerste indruk op en kijk 
hoe jij iets kan betekenen in de autonomie, motivatie en verbondenheid van je teamleden. 
 
Werkvorm en methodiek 

De vorming zal digitaal worden aangeboden via het platform ZOOM. 
We vertrekken vanuit een theoretisch kader, ondersteunt met praktische oefeningen en 
praktijkverhalen. Met behulp van opdrachten krijgen deelnemers zicht op hun 
leiderschapsvaardigheden en hoe dit invloed heeft op het functioneren van hun 
medewerkers. Tot slot ontvangen de deelnemers handvaten om in de praktijk aan te slag te 
gaan met het team. 
 
Informatie over de lesgever 

Elisabeth Van Mol is pedagogisch coach en vormingsmedewerker. Ze volgde de opleiding 
Pedagogie van het Jonge Kind en een verdieping in human resources management. 
 

Doelgroep  

Leidinggevenden en coaches uit de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 9u tot 12u15 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 22 september en vrijdag 8 oktober 
2021 

Online 
 
CODE: 331-21L2-OL 
 

Vrijdag 5 november en vrijdag 19 november 
2021 

Online 
 
CODE: 331-21L3-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 25 deelnemers 
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Kwaliteit troef! Spelenderwijs kennismaken met het pedagogisch 

raamwerk – VCOK 
 
Zin om al spelend kennis te maken met het pedagogische raamwerk? VCOK ontwikkelde in 
samenwerking met VVSG-Steunpunt Kinderopvang 'Kwaliteit Troef'. Dat is een interactief 
spel over het pedagogische raamwerk voor baby's en peuters. Tijdens de vorming spelen we 
het spel en maak je kennis met verschillende onderwerpen uit het pedagogische raamwerk. 
Zo reflecteren we over de werking en denken we na over acties in de toekomst.  
Je krijgt ook tips over hoe je als spelbegeleider de vragen en opdrachten nog meer input kan 
geven. Je komt meer te weten over hoe je dit spel kan inzetten bij de opdracht die elke 
voorziening heeft om te werken aan kwaliteit via het zelfevaluatie-instrument en een 
kwaliteitshandboek. 
 
Werkvorm en methodiek 

- Spelenderwijs leren 
- Reflectievragen, stellingen, doe-opdrachten, casussen en sterktes benoemen  

 
Informatie over de lesgever 

Annelies Roelandt studeerde pedagogische wetenschappen en sociaal werk aan de 
Universiteit Gent en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staat in voor vorming aan en 
ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema’s. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders die werken met kinderen van 0 tot 3 jaar.  
 
Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Duur online: 0,5 dag van 9u30 tot 12u30 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 28 september 2021 Provinciehuis (perszaal) 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

 
CODE: 331-21S2 
 

Donderdag 7 oktober 2021 
 

Online  
 
CODE: 331-21S3-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 5 en maximum 12 deelnemers 
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Muziek met baby en peuter – Tamboeri 
 
Baby’s en peuters houden van muziek. Stap voor stap  en op veilige wijze word je 
meegenomen in deze ervarings- en praktijkgerichte vorming naar muzikale 
succeservaringen. Je ontdekt dat je geen muzikant hoeft te zijn om met muziek aan de slag 
te gaan met de kinderen. Je wordt daarnaast heel wat muzikale en beweeg ideeën 
aangereikt. We beginnen met muzikale verkenningswerkvormen,  beknopte toepasbare 
theorie  en visie, waarop de methoden en werkvormen gestoeld zijn, waarna we zelf lied, 
spel en beweegmateriaal aan den lijve ondervinden en ervaren. Doen, ervaren, en reflectie 
zijn in deze vorming de bouwstenen van ons leren. Na een voormiddag vol input, ga je in de 
namiddag zelf aan de slag in subgroepjes, waarin je het aangeleerde toespitst met de 
kinderen op jouw werkvloer in gedachte. Je gaat naar huis met een rugzak aan werkvormen, 
ideeën, inspiratie en vooral zin en vertrouwen om zelf muzikaal aan de slag te gaan met de 
kinderen! 
 
Werkvorm en methodiek 

De werkvormen en methoden zijn gestoeld op muziektherapeutische achtergrond alsook op 
20 jaar ervaring in het  muziektherapeutisch en muziekpedagogisch werken met kinderen.  
We gebruiken concreet lied en muzikaal spelmateriaal. - 
Warming up vanuit muzikale improvisatie technieken, werkvormen gericht op contact, 
samenspel, plezier en verbinding. Alle werkvormen zijn laagdrempelig en door iedereen toe 
te passen. 
 
Informatie over de lesgever 

- Orthopedagogie A2 
- Muziektherapeut A1 (Sittard, NL , vierjarige opleiding full time) 
- 1 jaar vrijwilliger live in, muziektherapeut en leerkracht bij kinderen met 

verstandelijke beperking (UK, Wakefield) 
- 3 jaar in kinder- en jeugdpsychiatrie dr guislain als muziektherapeut 
- 1 jaar in Psychotherapeutisch centrum rustenburg Brugge 
- 20 jaar eigen praktijk voor muziektherapie, vorming, workshops, supervisie en 

opleiding 
- 12 jaar bestuurder en oprichter van vzw tamboeri (www.tamboeri.be) 

 

Doelgroep  

Begeleiders kinderopvang 0 – 3j 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
  

http://www.tamboeri.be/
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Wanneer Waar 

Maandag 20 september 2021 Hof ter Watervliet (zaal 7) 
Oude Brug 27 
8000 Brugge 

 
CODE: 331-21M1 
 

Dinsdag 28 september 2021 Provinciehuis (zaal 2 + 3) 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

 
CODE: 331-21M2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Natuurbeleving – Kleefkruid* 
 

- Opwarming 
- Speelideeën in en met natuur opdoen 
- Wat heeft natuur te bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar? Waarom is dit voor hen 

boeiend? 
- Hoe kan ik zelf natuurspeel-activiteiten of thema’s uitwerken? 
- Hoe begeleid ik vrij spel en activiteiten in de natuur? Wat stimuleer ik? Wat vind ik 

moeilijk en begrens ik? Waarom? Voor- en nadelen van die aanpak? 
- Welke drempels ervaren we om meer buiten te gaan spelen met kinderen en hoe 

kunnen we stappen zetten om deze drempels iets vaker te overwinnen? 
- Slot: transferoefening 

 
Werkvorm en methodiek 

- Een groot deel van de vorming spelen we buiten. We proberen zelf eenvoudige 
dingen uit die we met kinderen kunnen spelen in de natuur. Het gaat om heel 
eenvoudige ideeën, aangepast aan de leeftijd van de kinderen waarmee deze 
mensen werken.  

- Kort kader meegeven van wat natuur te bieden heeft aan kinderen, zowel aan baby’s, 
peuters, kleuters en lagereschoolkinderen (afhankelijk van het publiek wordt het ene 
meer benadrukt dan het andere) 

- Zelf aan de slag met ideeën: vanuit dit kader maken we samen een programma op 
voor een maandthema, een vakantieweek,… zo leren de deelnemers hoe ze met dit 
kader een gevarieerd natuurrijk speelaanbod zelf kunnen opzetten voor kinderen van 
verschillende leeftijden en in verschillende seizoenen. 

- Een oefening met situaties: hoe zou je reageren? Wanneer stimuleer je het spel? 
Wanneer tolereer je wat kinderen doen, vanop een afstandje? Wat kan voor jou echt 
niet en ga je begrenzen of verbieden? Waarom? En hoe zouden anderen reageren? 
Er zijn geen foute antwoorden, het is wel belangrijk bewust te zijn van je eigen 
aanpak, andere mogelijkheden te zien en voor- en nadelen van je aanpak te kennen. 

- Wat zijn drempels om buiten te geraken met kinderen in je opvang? We zoeken geen 
mirakeloplossingen, maar we zoeken we samen kleine stapjes in de goede richting 
om meer buiten te komen met kinderen. 

- Slot: wat wil ik concreet zelf gaan doen als ik straks terug op het werk kom? Wat vind 
ik moeilijk en welke hulp kan ik daarvoor nog vinden?  

 
Informatie over de lesgever 

Ik ben Mira Van Olmen (°1976) van Kleefkruid* , master in de sociale pedagogiek en sinds 
2005 verantwoordelijke kinderopvang van een buitenschoolse opvang. 
Ik verdiepte me in natuurbeleving met kinderen en in groene speelinfrastructuur. Ik 
organiseerde geregeld activiteiten rond natuurbeleving voor de kinderen uit de buurt en 
bezocht verschillende natuurrijke speelterreinen in Nederland en Duitsland. Ik 
ben bestuurslid van Springzaad.be en expert bij Natuur en Mens. 
Vanuit deze opgebouwde kennis en ervaringen, bied ik vanuit Kleefkruid* sinds 2012 
vorming op maat van iedereen die met kinderen de natuur in wil. Heel vaak is dat aan 
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kinderdagverblijven, onthaalouders en buitenschoolse opvanginitiatieven, maar daarnaast 
ook aan scholen, gezinnen, natuurgidsen, bijzondere jeugdzorg,… 
 

Doelgroep  

Iedereen die kinderen tussen 0 en 12 jaar begeleidt. 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 10 september 2021 Scoutshuis (zaal: Verkenner) 
Wilrijkstraat 45 
20140 Antwerpen 

 
CODE: 331-21N1 
 

Donderdag 7 oktober 2021 The Student Village (Student Studio) 
Hauwerstaat 3b 
8000 Brugge 

 
CODE: 331-21N2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Ouders begrijpen, ouders begrenzen – Kroost 
 

De kinderen waarvoor wij zorgen, zijn het liefste wat de ouders ons toevertrouwen. Ouders 
kunnen dan ook heel gevoelig reageren als het over ‘hun’ kinderen gaat. Deze gevoeligheden 
oppikken en er goed mee leren omgaan, dat is waar het om gaat in deze training.  
In de kinderopvang word je geconfronteerd met zoveel verschillen… Respect voor de ouders 
van de kinderen is soms een hele uitdaging. We zoeken samen uit hoe je persoonlijk en als 
team daarin kan groeien. We wakkeren een open en nieuwsgierige houding aan. 
Als ouders zich begrepen voelen en zich gezien voelen in hun bezorgdheid, dan ontstaat er 
een gedeelde zorg.  
Even goed is er soms begrenzing nodig in ons contact met ouders. 
 

Werkvorm en methodiek 

In deze training gaan we praktijkgericht aan de slag. We oefenen in het communiceren met 
ouders over hun kinderen. We maken gebruik van een inhoudelijk kader omtrent 
communicatie en praktijkgerichte oefeningen op communicatie met ouders en met collega’s. 
 
Informatie over de lesgever 

Lies Ledegen is kindertherapeute en vormingswerker, sinds 2003 werkzaam in eigen praktijk 
Kroost te Heist-op-den-Berg.  
Voorheen was ze kleuterleidster en zorgleerkracht in het freinetonderwijs. Ze Werkt voor 
diverse nascholingsdiensten. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders in kinderdagverblijven. 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 1 oktober Online 
 
CODE: 331-21O2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Praten over pedagogische kwaliteit – VCOK 
 
Echt spreken over je werk, je pedagogische praktijk en de visie erachter is niet gemakkelijk. 
Nochtans is het iets wat vaak van leidinggevenden en medewerkers gevraagd wordt. 
Denk maar aan contacten met ouders, nieuwe medewerkers, stagiairs, collega’s van andere 
voorzieningen of zorginspectie. Pedagogische kwaliteit duidelijk en krachtig verwoorden, 
betekent dat je heel bewust bent van wat je doet en waarom je dat doet. Het vraagt wel 
enkele communicatieve vaardigheden. 
Het pedagogische raamwerk en het zelfevaluatie-instrument MeMoQ geven je hier woorden 
voor. Deze trainingsdag geven je handvaten. 
Je zal oefenen en nog eens oefenen en zo bewuster en vaardiger worden. 
 

Werkvorm en methodiek 

Korte blokken toelichting van de lesgever om het reflectiekader en de handvaten voor de 
praktijk mee te geven, afgewisseld met reflectie-oefeningen, ervaringsuitwisseling en 
groepswerk. Het accent ligt evenwel op praktisch inoefenen, voornamelijk via 
gesprekken/rollenspel in duo. Hierbij oefenen deelnemers acties om over hun visie en 
praktijk te vertellen aan hun gesprekspartner. 
 
Informatie over de lesgever 

Domien De Schrijver studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool in 
Gent. Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht hij 
leidinggevenden, begeleiders en team. Hij geeft ook vormingen aan onthaalouders, 
kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden groepsopvang (0 – 3 j) en leidinggevenden 
gezinsopvang (0 – 3 j) 
 

Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Duur online: 9u30 tot 12u30 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 5 oktober 2021 VCOK 
Raas Van Gaverestraat 67 
9000 Gent 

 
CODE: 331-21P2 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Reflecteren en leercultuur – VCOK 
 

We werken in de kinderopvang reflectieve medewerkers die hun eigen handelen en praktijk 
onder de loep kunnen nemen vanuit verschillende perspectieven. Ook in het werken met het 
zelfevaluatie-instrument uit MeMoQ is dat een must. Het is belangrijk werk te maken van 
een leercultuur in je organisatie. Wat is dat precies? Hoe doe je dat? Wat kan je daarbij 
helpen? We zoomen in op deze en andere vragen en trainen in reflectieve vaardigheden. 
 

Werkvorm en methodiek 

Korte blokken toelichting door de lesgever om kaders te presenteren. Accent ligt op 
ervarings- en reflectieoefeningen aan de hand van diverse tools, vaak via groepswerk of duo-
oefeningen. 
 
Informatie over de lesgever 

Ellie Kuipers studeerde maatschappelijk werk. Als ondersteuner in de buitenschoolse opvang 
coacht zij leidinggevenden, begeleiders en teams. Zij geeft ook vormingen aan 
onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden groepsopvang (0 – 3 j) en leidinggevenden 
gezinsopvang (0 – 3 j) 
 

Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 23 september 2021 VCOK 
Raas Van Gaverestraat 67 
9000 Gent 

 
CODE: 331-21R1 
 

Dinsdag 12 oktober 2021 CC Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 

 
CODE: 331-21R2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Risicovol spel? Het leren is aan de durvers – Arteveldehogeschool 
 
Risicovol spel is inherent aan spel van kinderen en waardevol voor kind én begeleider. Maar 
hoe kan je risicovol spel gepast begeleiden en tot meerwaarde maken, waarbij veiligheid, 
emotionele en educatieve ondersteuning in balans zijn? We werken op maat, op basis van 
noden die jij als individuele begeleider of die je als team ervaart.  
 

Werkvorm en methodiek 

Vanuit de overtuiging dat een vorming online volgen en het bijhorende schermstaren 
intensief en vermoeiend is, voorzien we 2 online sessies van telkens 2 uur. Eén in de 
voormiddag (9u30-11u30) en één in de namiddag (14u-16u). Op ’t eind van de voormiddag 
worden enkele gerichte oefeningen meegegeven om tijdens de uitgebreide pauze 
individueel bij stil te staan, o.a. voorbeelden uit de praktijk bedenken, een aantal 
inspirerende beelden en/of quotes rond het thema selecteren, enz. Tijdens de 
namiddagsessie gaan we dieper in op deze oefeningen en staat uitwisseling centraal. Om de 
theorie maximaal aan jouw eigen praktijk te koppelen.  
 
Informatie over de lesgever 

Mijn opvallende familienaam verraadt het al: ik wemel graag rond, ben altijd actief bezig. 
Noem me een speler, een beweger... In elk geval, ik hou het niet voor mezelf. Beweging 
stimuleren bij kinderen, dat is mijn strijd. Met het diploma Lichamelijke Opvoeding op zak en 
opgegroeid in een gezin vol pedagogen hoeft dat niet te verwonderen. En kinderen die 
bewegen, daar komen risico’s bij kijken. Een buitenlandse uitwisseling in Noorwegen gaf mij 
het inzicht dat risico’s niet negatief zijn, wel integendeel. Heel vaak verhogen risico’s de 
mate van spelen en de betrokkenheid. Naar mijn bescheiden mening zou ‘risicokunde’ een 
verplicht vak zou moeten zijn, op elke school. Want... “Wie kersen wil eten, moet in de 
bomen klimmen.” (D. Van Reybrouck, 2016)  
 

Doelgroep  

Begeleiders in de kinderopvang 0 – 12 jaar 
 

Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 19 oktober 2021 Online 
 
CODE: 331-21D3-OL 
 

Dinsdag 9 november 2021 Clemenspoort (zaal: Neumann) 
Overwale 3 
9000 Gent 

 
CODE: 331-21D2 
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Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Spelen met (n)iets – K+ 
 

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

Werkvorm en methodiek 

- Instructievorm 
- Leergesprek 
- Opdrachten 
- spelvormen 

 
Informatie over de lesgever 

Lynsey De Vos is regionaal ondersteuner. Ze behaalde een bachelor in de Agogische 
Wetenschappen met als domein opleiding en vorming. 
Vervolgens bouwde ze haar ervaring op als leerkracht lager onderwijs en kleuteronderwijs. 
Daarnaast werkt ze al jaren als dansleerkracht van jonge kinderen. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en verantwoordelijken van kinderdagverblijven 
 

Praktisch 
Duurl: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 2 september 202 Natuurpunt  
Puttevennestraat 112 
3500 Hasselt 
 
CODE: 331-21SN1 
 

Donderdag 30 september 2021 The Student Village (Student Studio) 
Hauwerstraat 3b 
8000 Brugge 

 
CODE: 331-21SN2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Spelen met niet-lopers, vanuit contact en nabijheid – Dialoogplus 
 
Zoekend naar spelaanbod, kom je vaak bij de +2 jarigen. Tijdens deze workshop spelen we in 
op de niet-lopers omdat zij andere behoeften hebben. In een babygroep is contact, 
nabijheid, sfeer en relatie de basis van spel.  
Wat kun je zoal doen met baby’s? 
Hoe kun je baby’s en kruipers via spel stimuleren in hun ontwikkeling? 
Op welke manier geven baby’s al duidelijk aan, waar ze zelf zin in hebben?  
Hoe ga je om met stress in je groep en hoe kun jij voor hen een rustpunt zijn?   
We peilen naar de betekenis van spel en speelgoed voor de drie ontwikkelingsdomeinen van 
baby’s en kruipers. We bekijken ook de basisvoorwaarden voor een aangepaste 
pedagogische spelbegeleiding.  
 

Werkvorm en methodiek 

Video’s en praktijkvoorbeelden geven een visie op spel van baby’s en kruipers die je 
pedagogisch handelen ondersteunen.  
Via kennis, reflectie en praktische oefeningen vergroot je je vaardigheden in het afstemmen, 
communiceren en stimuleren van elke niet-loper. Op een aangename manier, in grote en 
kleine groepjes vergroot je je kwaliteit om in contact en nabijheid rust en veiligheid uit te 
stralen.      
 
Informatie over de lesgever 

Jo Huylebroeck geeft al meer dan 20 jaar vorming binnen kinderopvang rond communicatie, 
omgaan met stress, spelbegeleiding en creativiteit.  
Hij vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de ervaring en de dagelijkse praktijk van de 
deelnemers zodat ze geïnspireerd en zelfverzekerd aan de slag kunnen. 
 

Doelgroep  

Werknemers uit de kinderopvang en kinderbegeleiders in kinderdagverblijven. 
 

Praktisch 
Duurl: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 14 december 2021 Clemenspoort (zaal: Neumann) 
Overwale 
9000 Gent 

 
 
CODE: 331-21C2 
 

Dinsdag 21 december Hof ter Watervliet (zaal 4) 
Oude Brug 27 
8000 Brugge 

 
 
CODE: 331-21C3 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 14 deelnemers 
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Spelimpulsen – HIVSET 
 

- Ik merk dat de kinderen de spelletjes die ik aanbied beu zijn. 
- De kinderen komen met allerlei ideeën naar mij als begeleider, maar ik weet niet wat 

ik ermee moet doen. 
- Ik kom niet goed tot spelen met de kinderen. 
- Ik heb veel zin om nieuwe spelen te leren. 
- Wat ga ik vandaag weer spelen met de kinderen?  

 
 Herken je één of meer van deze uitspraken bij jezelf? Dan is deze vorming helemaal op je lijf 
geschreven. In deze vorming gaan we namelijk op zoek naar enkele manieren om kinderen 
spelimpulsen te geven. 
 

Werkvorm en methodiek 

Tijdens deze vorming werpen we op een speelse manier een blik op wat een spel een 'goed' 
spel maakt. Welke elementen heb je nodig om voor te bereiden en waarop moet je letten 
tijdens het spelen zelf? Hoe laten we onze remmen los en hoe kunnen we onze fantasie 
stimuleren? Hiervoor krijgen jullie een handige kapstok mee, want spelen? Dat is pupsy-
spel! Vanuit deze basis gaan we aan de slag met bekende spelen en vormen we deze om 
naar compleet nieuwe activiteiten aan de hand van vijf handige kernwoorden.  
 
Informatie over de lesgever 

Mijn naam is Evelien, ik ben 26 jaar oud en sinds 2007 actief in het jeugdwerk als instructeur 
circustechnieken. Van daar ben ik doorgegroeid in alle takken van het jeugdwerk. Daarnaast 
ben ik actief als leerkracht in het volwassenenonderwijs. Al meer dan tien jaar probeer ik 
met een frisse blik naar klassieke spelen te kijken. Daarbij heb ik heel wat tips en tricks 
opgepikt die ik met veel plezier doorgeef. Want spelen moet vooral plezant zijn, voor de 
kinderen, maar ook voor de begeleider.  
 

Doelgroep  

Alle werknemers, zowel  uit de kinderdagverblijven of uit de buitenschoolse kinderopvang. 
 

Praktisch 
Duurl: 1 dag van 9u30 tot 16u 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 21 september 2021 HIVSET 
Westerlaan 73 
8790 Waregem 

 
CODE: 331-21I1 
 

Dinsdag 5 oktober 2021 Scoutshuis (zaal: Verkenner) 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 

 
CODE: 331-21I2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 16 deelnemers 
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Straf? Belonen! Wat moet ik nu doen? – CEGO 
 
Hoe en wanneer belonen we kinderen? Moeten we ze soms ook straffen? Waarom belonen 
en hoe straffen we dan? Wat werkt? Wat werkt helemaal niet?  
In deze sessie worden medewerkers zich, dankzij concrete casussen, bewust van het gedrag 
van bepaalde kinderen en het effect van de eigen tussenkomsten op dat gedrag. We ga na 
waarom bepaalde tussenkomsten bij het ene kind werken en bij het andere niet. We geven 
concrete tips mee waarop je kan letten zodat je in de toekomst niet meer moet twijfelen 
maar vooral kan belonen. 
 

Werkvorm en methodiek 

De nadruk in deze vorming ligt op uitwisseling. We vertrekken vanuit een theoretisch kader, 
waarna we aan de slag gaan met eigen ervaringen en casussen. 
 
Informatie over de lesgever 

Wouter Jacobs is freelance vormingsmedewerker. 
“Scholing en bijscholing, het blijft een belangrijk topic in elke tak van de sociale sector. 
Gezien mijn opleidingsachtergrond en jarenlange ervaring binnen verschillende settings, leg 
ik me als lesgever toe op onderwerpen als (ortho)pedagogie, ontwikkelingspsychologie, 
opvoeding, communicatie binnen het gezin, zeer uiteenlopende thema's binnen de 
kinderopvangsector, ...” 
 

Doelgroep  

Werknemers uit de kinderopvang en kinderbegeleiders in kinderdagverblijven 
 

Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 15u30 
Duur online: 0,5 dag van 9u tot 12u15 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 28 september 2021 Scoutshuis (zaal: Verkenner) 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 

 
CODE: 331-21W2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 8 en maximum 25 deelnemers 
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Taal – VCOK 
 
In deze vorming denk je samen met anderen na over de belangrijke rol die kinderopvang kan 
spelen in het stimuleren van taalontwikkeling. We buigen ons over vragen als: Waarom is 
taal zo belangrijk? Hoe communiceer je met de allerkleinsten? Hoe breng je een rijke 
woordenschat aan op een niet-schoolse manier? Welke vaardigheden heb je als begeleider 
nodig om taal te stimuleren bij jonge kinderen? Hoe knoop je een gesprek aan? We leggen 
ook actief de link met het MeMoQ-kwaliteitskader. Je krijgt boeiende praktijkvoorbeelden te 
zien die inspireren. Via observatieopdrachten en andere oefeningen reflecteer je samen met 
anderen over de wondere wereld van taal. 
 

Werkvorm en methodiek 

Afwisseling tussen leergesprek, presentatie van inzichten en voorbeelden, 
observatieopdrachten aan de hand van filmpjes, ervaringsoefeningen, analyse van de eigen 
praktijk en ervaringsuitwisseling. 
 
Informatie over de lesgever 

Linds De Maere heeft een bachelor in het onderwijs. Als ondersteuner in de groeps- en 
gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht zijn leidinggevenden, begeleiders en teams. Ze 
geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de 
kinderopvang. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 
 

Praktisch 
Duur online: 3u van 9u30 tot 12u30 
 

Wanneer Waar 

Maandag 25 oktober 2021 Online 
 
CODE: 331-21T2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 

 

  



37 
 

Meertaligheid – VCOK 
 
Je zal in deze vorming meer te weten komen en kunnen uitwisselen over het omgaan met 
meertaligheid ten aanzien van kinderen en ouders. Hoe vind je een evenwicht tussen het 
stimuleren van het Nederlands en het respecteren van de thuistaal? Wat kan je helpen om 
te communiceren met anderstalige ouders? We wisselen voorbeelden, tips en adviezen uit. 
We vetrekken vanuit wetenschappelijke achtergrond over meertalig opvoeden.  
Je krijgt boeiende praktijkvoorbeelden te zien die inspireren. Via observatieopdrachten en 
andere oefeningen reflecteer je samen met anderen over de wondere wereld van taal. 
 

Werkvorm en methodiek 

Afwisseling tussen leergesprek, presentatie van inzichten en voorbeelden, 
observatieopdrachten aan de hand van filmpjes, ervaringsoefeningen, analyse van de eigen 
praktijk en ervaringsuitwisseling. 
 
Informatie over de lesgever 

Linds De Maere heeft een bachelor in het onderwijs. Als ondersteuner in de groeps- en 
gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht zijn leidinggevenden, begeleiders en teams. Ze 
geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de 
kinderopvang. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 
 

Praktisch 
Duur online: 3u van 9u30 tot 12u30 
 

Wanneer Waar 

Maandag 22 oktober 2021 Online 
 
CODE: 331-21ME2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 
  



38 
 

Spelkoffers maken – inspiratie Loris Malaguzzi – VCOK 
 
In deze vorming zoomen we in op het spel van kinderen en hoe je als begeleider diverse 
spelimpulsen kan geven. Je krijgt een heleboel inspirerende voorbeelden over prikkelende 
materialen. Met de pedagogische ideeën van Loris Malaguzzi als inspiratie, onderzoeken we 
welke spelkoffers echt kunnen inspelen op de interesses van kinderen. We gaan in op de 
pedagogie van ‘kijken, luisteren en inspelen’ en hoe je die in de praktijk kan omzetten. Ook 
de verschillende ervaringsgebieden (zoals geformuleerd in het pedagogisch raamwerk 
MeMoQ) komen aan bod. Na deze vorming heb je heel wat nieuwe inzichten en plannen 
voor concrete spelkoffers in jouw praktijk. 
 

Werkvorm en methodiek 

Dit is een online vorming met 3 onderdelen: 
- Een filmpje: je krijgt een persoonlijke link om de vorming online te bekijken. Deze link is 
een week beschikbaar. Je kijkt dus op een moment dat jou past.  
- Een opdracht in jouw eigen praktijk: een opdracht om te observeren en zelf een voorstel 
voor een spelkoffer uit te werken met materiaal dat je in de opvang ter beschikking hebt. 
- Een online bespreking. Tijdens de online sessie bespreek je met de lesgeefster en de 
andere deelnemers de opdracht uit de vorming. Je krijgt feedback, kan ervaringen 
uitwisselen met de andere deelnemers en vragen stellen. 
 
Informatie over de lesgever 

Ann-Sophie Dhaenens studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool 
in Gent. Als pedagogisch en taalondersteuner geeft zij vormingen aan onthaalouders, 
kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 
 

Praktisch 
Duur online: 3u van 9u30 tot 12u30 
Zelfstandige verwerking via filmopname (1u op zelfgekozen tijdstip) 
Zelfstandige verwerking via opdract in de eigen praktijk: tijd zelf in te vullen 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 21 september 2021 Online 
 
CODE: 331-21LM2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 8 en maximum 16 deelnemers 
  



39 
 

Thomas Gordon: positief opvoeden, ik-boodschappen en win-win – 

VCOK 
 
Thomas Gordon is wereldwijd bekend geworden met zijn ‘Parent Effectiveness Training’. Hij 
zet sterk in op communicatie. Zijn ideeën over actief luisteren, omgaan met conflicten, ik-
boodschappen en werken aan het zelfoplossende vermogen, zijn vandaag door iedereen 
gekend. Maar communiceren volgens de Gordon-methode blijft nog steeds een uitdaging.  
Tijdens deze vorming maak je kennis met deze methode en ga je op zoek naar gepaste 
reacties in de kinderopvang. 
 

Werkvorm en methodiek 

Je mag je verwachten aan een interactieve vorming. 
 
Informatie over de lesgever 

Jolien Dhaenens studeerde Pedagogische Wetenschappen aan UGent.  
Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht zij 
leidinggevenden, begeleiders en teams. Zij geeft ook vormingen aan onthaalouders, 
kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang. 
Ann-Sophie Dhaenens studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool 
in Gent.  
Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht hij 
leidinggevenden, begeleiders en teams. Hij geeft ook vormingen aan onthaalouders, 
kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang. 

 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders groeps- en gezinsopvang 
 

Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Duur online: 9u30 tot 12u30 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 26 oktober 2021 Online 
 
CODE: 331-21TG3-OL 
 

Dinsdag 16 november 2021 The Student Village (Student Studio) 
Hauwerstraat 3b 
8000 Brugge 

 
CODE: 331-21TG2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Tijd om te wennen + Wachtmomenten in de kinderopvang – VCOK 
 
In de voormiddag ligt voornamelijk het accent op het perspectief van ouders in het kijken 
naar de eigen praktijk, in de namiddag is dat het perspectief van kinderen. 
 
Tijd om te wennen: 
Wanneer je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat, betekent dat loslaten, 
verantwoordelijkheid delen en vertrouwen opbouwen. Het is een overgang die bij elke baby 
en zijn ouders ingrijpende emoties oproept. 
Het helpt als je deze situatie zorgvuldig voorbereidt en begeleidt door tijd te nemen voor het 
wennen. In deze vorming belichten we het belang van een goede wenprocedure. 
Tijdens wenmomenten kan een baby in de veilige armen van mama of papa kennismaken 
met de andere kinderen, de begeleiders, het ander bedje en andere geuren en geluiden. De 
begeleiders kunnen, op hun beurt, door observatie en open vragen de gewoonten van de 
baby en de ouders leren kennen. 
Wennen is samen zoeken naar afstemming tussen thuis en de opvang. Het zorgt ervoor dat 
baby en ouders een veilige plek vinden in een nieuwe omgeving. En ook in de kinderopvang 
zelf, bij de overgang van de ene leefgroep naar de andere, is wennen zinvol en noodzakelijk. 
We maken de link met dimensie 6 “gezinnen en diversiteit” van het zelfevaluatie-instrument 
MeMoQ. 
 
Wachtmomenten in de kinderopvang: 
In deze workshop neem je een dag in de kinderopvang onder de loep vanuit het perspectief 
van kinderen. We zoomen in het bijzonder in op wacht- en overgangsmomenten. Hoe 
ervaren jij én de kinderen deze momenten? Wat is “wachten” eigenlijk? Hoe kunnen we als 
begeleider zoveel mogelijk kansen grijpen om van elk moment een rijk moment te maken? 
Hoe kan je momenten net voor of na het eten aanpakken bijvoorbeeld? Hoe kan je zorgen 
voor een rijk en gevarieerd spelaanbod op elke moment van de dag, ook net voor 
sluitingstijd? Je gaat in deze workshop praktisch aan het werk: je analyseert je eigen 
werking, wisselt uit, verzamelt ideeën en maakt concrete plannen. 
We maken de link met het pedadogisch raamwerk en dimensies 1, 2, 4 en 5 van het 
zelfevaluatie-instrument MeMoQ. 
 

Werkvorm en methodiek 

Afwisseling tussen presentatie van ideeën en praktijkvoorbeelden, leergesprekken 
uitwisseling, inlevings- en ervaringsoefeningen, casusbespreking en groepswerk. 
 
Informatie over de lesgever 

Jolien Dhaenens studeerde Pedagogische Wetenschappen aan UGent.  
Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht zij 
leidinggevenden, begeleiders en teams. Zij geeft ook vormingen aan onthaalouders, 
kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang. 
Domien De Schrijver studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool in 
Gent.  
Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht hij 
leidinggevenden, begeleiders en teams. Hij geeft ook vormingen aan onthaalouders, 
kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.  
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Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 
jaar. 
 

Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Duur online: 9u30 tot 12u30 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 19 oktober 2021 Provinciehuis (zaal 2 + 3) 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

 
CODE: 331-21TW2 
 

Dinsdag 26 oktober 2021 Wachttijden in de kinderopvang 
Online 
 
CODE: 331-21WA3-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Voorlezen in een ander jasje + Na het voorlezen … wat dan? – K+ 
 
Voormiddag: 
Gezellig met een boekje in een hoekje. Dat is genieten voor jong en ook voor minder jong. 
We nemen je meer doorheen het volledige vertelmoment. Van begin tot einde waarbij we je 
tips geven 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. 
 
Namiddag: 
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 en leuke 
lees- en spelmomenten in de opvang. 
 
Werkvorm en methodiek 

- Instructievorm 
- Leergesprek 
- Opdrachten 
- Spelvormen 
- inspiratieboxen 

 

Informatie over de lesgever 

Sylvie Vandewiele werkt als regionaal ondersteuner en vormingsmedewerker bij K+. Zij 
behaalde een bachelor kleuteronderwijs en jeugd- en gehandicaptenzorg, waarna zij 
ervaring opdeed in het kleuteronderwijs, lager en buitengewoon onderwijs. 
 

Doelgroep  

Begeleiders van groepsopvang baby’s en peuters 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30 
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Wanneer Waar 

Vrijdag 20 september 2021 De Blauwput 
Martelarenlaan 11a 
3010 Leuven 

 
CODE: 331-21VL1 
 

Donderdag 18 november 2021 CC Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 

 
CODE: 331-21VL2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Wachtmomenten in de buitenschoolse kinderopvang – VCOK 
 
In deze workshop neem je een dag in de kinderopvang onder de loep vanuit het perspectief 
van kinderen. We zoomen in het bijzonder in op wacht- en overgangsmomenten. Hoe 
ervaren jij én de kinderen deze momenten? Wat is ‘wachten’ eigenlijk? Hoe kunnen we als 
begeleider zoveel mogelijk kansen grijpen om van elk moment een rijk moment te maken? 
Hoe kan je de momenten net voor of na het eten aanpakken bijvoorbeeld? Hoe kan je 
zorgen voor een rijk en gevarieerd spelaanbod op elk moment van de dag, ook net voor 
sluitingstijd? Je gaat in deze workshop praktisch aan het werk: je analyseert je eigen 
werking, wisselt uit, verzamelt ideeën en maakt concrete plannen. 
 

Werkvorm en methodiek 

Afwisseling tussen presentatie van ideeën en praktijkvoorbeelden, leergesprekken, 
uitwisseling, inlevings- en ervaringsoefeningen, casusbespreking en groepswerk.  
 
Informatie over de lesgever 

Veerle Derave is educatief medewerker bij VCOK met jarenlange ervaring als ondersteuner 
van teams in de buitenschoolse kinderopvang. Zij geeft vormingen over pedagogische en 
creatieve thema’s voor kinderbegeleiders en onthaalouders.  
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden buitenschoolse opvang 
 

Praktisch 
Duur online: 9u30 tot 12u30 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 14 september 2021 Online  
 
CODE: 331-21WB1-OL 
 

Donderdag 16 september 2021 Online 
 
CODE: 331-21WB2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Warme contacten met ouders – CEGO 
 
Als begeleider in de opvang werk je vooral met kinderen… maar ook met hun ouders! Samen 
staan jullie in voor de opvoeding van hun kind(eren) en dat vraagt de nodige samenwerking. 
Een goed contact met ouders geeft automatisch een positief effect op de kinderen en je 
opvang. Dus reden genoeg om hierin te investeren! 
Tijdens deze vorming nemen we verschillende aspecten onder de loep: hoe kan je van bij het 
allereerste contact werken aan een warme relatie met ouders? Waar zitten de sterktes en 
groeikansen in je contactmomenten? Wat leert een ervaringsgerichte blik op vragen en/of 
bedenkingen van ouders je en hoe kan je hier constructief mee omgaan? 
 
We gaan samen op zoek hoe je kan inzetten op een warm contact met iedere ouder! 
 
Werkvorm en methodiek 

We vertrekken vanuit een theoretisch kader. Aan de hand van reflectieoefeningen en 
opdrachten worden de deelnemers uitgedaagd om hun eigen handelen en werking met 
ouders kritisch onder de loep te nemen. We gaan aan de slag met de ervaringsreconstructie 
om gedragingen, vragen en/of bedenkingen van ouders beter te begrijpen. 
 

Informatie over de lesgever 

Laura Van de Voorde is pedagogisch coach en vormingsmedewerker bij CEGO vzw. 
“Aangezien ik zelf jaren in de kinderopvang heb gewerkt als kinderbegeleider maar ook als 
pedagogisch ondersteuner heb ik een realistisch beeld van hoe het er in de praktijk aan 
toegaat. Tijdens het geven van een vorming komt deze ervaring zeker van pas! De vele 
praktijkvoorbeelden maken het zeer herkenbaar en toepasbaar.” 
 

Doelgroep  

Leidinggevenden, pedagogische coaches en kinderbegeleiders van de voorschoolse opvang 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 18 november 2021 CC Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 

 
CODE: 331-21CO1 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 25 deelnemers 
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Werken met het zelfevaluatie-instrument MeMoQ – VCOK 
 
Tijdens deze vorming maak je kennis met het zelfevaluatie-instrument uit het MeMoQ-
project. We nemen het instrument onder de loep en verkennen de zes dimensies: 
welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, 
omgeving, gezinnen en diversiteit. Wat betekenen al deze begrippen in de praktijk? Wat kan 
je met dit instrument bereiken? En hoe kan je het gebruiken? Je krijgt informatie over hoe 
andere organisaties hiermee werken en samen zoeken we naar hoe jij dit instrument in je 
voorziening kan gebruiken of implementeren. 
 
Werkvorm en methodiek 

Dit is een online vorming met 3 onderdelen: 
- Een filmpje: je krijgt een persoonlijke link om de vorming online te bekijken. Deze link is 
een week beschikbaar. Je kijkt dus op een moment dat jou past.  
- Een opdracht in jouw eigen praktijk: je maakt een analyse van jouw werking aan de hand 
van enkele vragen overheen alle dimensies uit het zelfevaluatie-instrument en plant 
vervolgens enkele actiepunten. 
- Een online bespreking. Tijdens de online sessie bespreek je met de lesgever en de andere 
deelnemers de opdracht uit de vorming. Je krijgt feedback, kan ervaringen uitwisselen met 
de andere deelnemers en vragen stellen. 
 

Informatie over de lesgever 

Linds De Maere heeft een bachelor in het onderwijs. 
Als pedagogisch ondersteuner geeft zij vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en 
leidinggevenden in de kinderopvang. 
 
Doelgroep  

Kinderbeleiders uit de groepsopvang 
 

Praktisch 
Duur online: 3u van 9u30 tot 12u30 
Zelfstandige verwerking van een filmopname: 1u op een zelfgekozen tijdstip 
Zelfsstandige verwerking via opdracht in de eigen opvang: tijd zelf in te vullen. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 30 september 2021 Online  
 
CODE: 331-21MQ1-OL 
 

Dinsdag 11 november 2021 Online 
 
CODE: 331-21MQ2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minumum 8 en maximum 16 deelnemers 
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Zeg nu eens wat ik voel? – CEGO 
 
Gevoelens zijn overal, iedereen heeft ze, klein en groot. Voor jonge kinderen zijn ze vaak 
onbekend en overweldigend. Boos of bang zijn doet wat met je, maar is tegelijk volstrekt 
normaal. 
Hoe moet je omgaan met al die gevoelens? 
Hoe kunnen we kinderen helpen greep te krijgen op wat er vanbinnen in hen omgaat? 
In deze interactieve workshop vertellen we over het belang hiervan. We bekijken hoe je 
kinderen hierbij kan ondersteunen door gevoelens een plaats te geven in de dagdagelijkse 
werking én via bepaalde spelimpulsen. 
 
Werkvorm en methodiek 

Praktijkverhalen worden aan een theoretisch kader gelinkt om inzicht te krijgen in de 
achterliggende behoeften, functie van emoties en hoe men hieruit gepast acties kan halen. 
Met inlevingsoefeningen kunnen deelnemers eigen emoties en gevoels beter vertalen naar 
de behoeften die jonge kinderen hebben. Tot slot ontvangen deelnemers handvaten om in 
de praktijk aan de slag te gaan samen met het team. 
 

Informatie over de lesgever 

Elisabeth Van Mol is pedagogisch coach en vormingsmedewerker. Ze volgende de opleiding 
Pedagogie van het Jonge kind en verdieping in human resources management. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders, leidinggevenden en coaches uit de groeps- en gezinsopvang voor baby’s 
en peuters 
 
Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag van 9u tot 16u 
Duur onine: 0,5 dag van 9u tot 12u15 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 7 december 2021 Clemenspoort (zaal: Neumann) 
Overwale 3 
9000 Gent 

 
CODE: 331-21Z2 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 25 deelnemers 
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1. Vormingen rond agressiebeleid 
 

Icoba, het kennis- en expertisecentrum rond agressiebeheerding organiseert vormingen 
specifiek rond dit thema. 
 
Via Extranet kan je je inschrijven voor het open aanbod. 
 
Ook in 2021 kan je vormingen rond het thema agressie in company organiseren. De 
voorwaarden en procedure voor de aanvraag van een in company vind je op 
www.icoba.be/VoorwaardenProcedureInCompany .  
 
Je kan kiezen uit een ruim aantal vormingen. Bekijk het overzicht op 
https://www.icoba.be/in-company-KO . 
 
Vragen? Mail ons via icoba@vivosocialprofit.org   
  

https://www.icoba.be/default.aspx?PageId=4930
http://www.icoba.be/VoorwaardenProcedureInCompany
https://www.icoba.be/in-company-KO
mailto:icoba@vivosocialprofit.org
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Blijf in verbinding met jezelf in lastige situaties en moeilijke gesprekken 

– Dialoogplus 
 
Wil je doelgericht communiceren en handelen zonder overspoeld te raken? Dan is dit iets 
voor jou.  
Word bewust van je grenzen en maak agressief gedrag en wat het met je doet, rustig 
bespreekbaar. Zowel naar collega’s als naar de  persoon die agressief gedrag stelt.   
 
Gepast reageren in diverse situaties:  

- je grenzen duidelijk aangeven 
- je mening verwoorden 
- reageren in storende situaties 
- feedback geven 
- conflicten overstijgen 

  
Via hartcoherentie leer je beter omgaan met emoties zodat 

- je non-verbaal rust uitstraalt en de situatie niet escaleert 
- wat je zegt en doet geloofwaardig en betrouwbaar overkomt 
- je je innerlijke rust nadien makkelijker terugvindt (herstel) 

 

Doelstellingen 

- Respectvol leren reageren met doeltreffende communicatie, rekening houdend met 
jezelf en de ander. Deelnemers ontdekken op eigen tempo hun sterktes en valkuilen. 

- Met hartcoherentie jezelf ondersteunen om rustig en helder te blijven in wat je zegt 
en doet en om naderhand de impact van incidenten te verminderen zodat je je 
veerkracht en voldoening in je werk behoudt. 

 

Werkvorm en methodiek 

We werken in groepjes van ongeveer 6-8 mensen. Je krijgt een veilige, uitdagende context 
waarin je mild-kritisch reflecteert over je eigen functioneren als procesbegeleider. 
 
Concrete praktijkervaringen van elke deelnemer zijn het vertrekpunt. We linken de 
praktijksituaties aan het proces van persoonlijke ontwikkeling 
 
We staan telkens stil bij het gelopen proces en geven insteken om het proces weer verdere 
richting te geven. We werken met opdrachten tussen de verschillende opleidingsmomenten. 
Deze ondersteunen het proces. 
 

Informatie over de lesgever 

Jo Huylebroeck en Karin Nolmans van DialoogPlus geven al meer dan 15 jaar vorming rond 
communicatie en stressvermindering binnen de sociale sector, o.m. in ambulante en 
residentiële hulpverlening, crisisopvang, bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg, 
kinderopvang, onderwijs, beschutte werkplaats, gevangenis. 
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Doelgroep  

Medewerkers in de kinderopvang en initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen telkens van 9u30 tot 13u30 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 15 oktober en vrijdag 22 oktober 
2021 

Het Scoutshuis 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 

 
CODE: KOP-IC28 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 6 en maximum 14 deelnemers 
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Aan de slag met BuddyBoard: start van een goede nazorg – IDEWE – 

UCLL 
 
Je maakt kennis met BuddyBoard, een online meldplatform voor ingrijpende incidenten. En 
je leert hoe het te implementeren in je organisatie. 
 

Doelstellingen 

- Je komt te weten wat de mogelijkheden en voordelen van BuddyBoard zijn 
- Je kan BuddyBoard gebruiksklaar maken voor je organisatie 
- Je kan medewerkers in je organisatie introduceren in het gebruik van BuddyBoard 
- Je leert de administrator-module kennen en gebruiken 
- Je leert de meld-module kennen en gebruiken 
- Je maakt kennis met de instructie- en infofilmpjes 
- …  

 

Werkvorm en methodiek 

We werken met live demo’s van de verschillende modules van BuddyBoard. 
We oefenen in subgroepen om voeling te krijgen met de logica en mogelijkheden van 
BuddyBoard: 

- Organisatieaccount aanmaken 
- Medewerkers importeren en beheren 
- Meldingen doen en opvolgen 
- Do’s en dont’s van een goede implementatie van BuddyBoard 
- … 

 

Informatie over de lesgever 

Ellen Delvaux studeerde af als psycholoog onderzoekster (KU Leuven). Ze is actief op de 
onderzoeksafdeling van IDEWE en combineert er onderzoek en praktijk rond welzijn op het 
werk. Gefascineerd door hoe emoties een belangrijke rol spelen in sociale interacties, kwam 
ze bij IDEWE op het thema agressie terecht, een thema dat haar sindsdien is blijven boeien. 
Hanne Leirs is naast bachelor Orthopedagogie, ook Master in Evidence Based Innovation in 
Teaching en lector UC Leuven-Limburg binnen de groep Welzijn.  Ze werkt  als trainer in 
conflict management, ze is senior trainer in ‘Lifes Space Crisis Intervention’, rots en water-
trainer en specialist in geweldloos verzet.  Binnen het expertisecentrum Resilient People 
werkt ze aan methodiekontwikkeling in functie van het voorkomen van en omgaan met 
agressie binnen zorg en welzijn.  Client-centered design staat hierin steeds centraal, zo 
worden alle methodieken met en omwille van de betrokken actoren ontwikkeld. 
 

Doelgroep  

Preventieadviseurs, team- en/of agressiecoaches, hr-verantwoordelijken … 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u 
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Wanneer Waar 

Maandag 15 november 2021 ViaVia Joker reiscafé Mechelen 
Zandpoortvest 50 (ingang in het park) 
2800 Mechelen 
 
CODE: 319331-IC52 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers 
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Opleiding tot agressiecoach in je organisatie – Impuls 
 
Je organisatie heeft al heel wat inspanningen gedaan om lastig en agressief gedrag 
beheersbaar te maken.  
Medewerkers krijgen bijvoorbeeld vorming, er is een visie op aanpak en een beleidsplan, er 
zijn procedures… Een agressiecoach kan die inspanningen op een duurzame wijze 
verankeren in je organisatie.  
 
Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach:  
Medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ geven.  
Nieuwe medewerkers introduceren in ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’.  
Teams en medewerkers ondersteunen door lastig en agressief gedrag bespreekbaar te 
maken met zowel teams als individuele medewerkers gericht op preventie, interventie en 
herstel.  
Een herstelproces opstarten met een team of individuele medewerker.  
Een interne werkgroep rond het thema op gang trekken en/of ondersteunen.  
Wat houdt de opleiding in?  
De opleiding duurt 9 dagen. Binnen het programma komen 3 modules van 3 dagen aan bod.  
Lastig en agressief gedrag in de hulp- en dienstverlening. Mechanismen, principes, duiding 
en handvatten. Preventie en aanpak van agressie en escalerende conflicten. Proces van 
agressie en boosheid en geweldloos omgaan hiermee. Methodes en didactiek om hier zelf 
vorming rond te geven. 
Lastig en agressief gedrag bespreekbaar maken. Patronen en systemen herkennen die door 
de impact van agressie kunnen ontstaan. Methodes om de impact van agressief gedrag te 
bespreken met teams en individuen.  
Herstel en nazorg na agressie-incidenten. Mechanismen van impact op medewerkers en 
teams. Verloop van een herstelproces van een individu of team. Basisvaardigheden herstel 
na agressie-incidenten. Herstelgesprekken voeren met medewerkers en teams vanuit de 
tools en het gedachtegoed van verbindend communiceren. 
Beleidsondersteuning: opmaak, implementatie en bewaken van een agressiebeleidsplan in 
de organisatie. 
We gebruiken werkcases uit de praktijk van de deelnemers (omgaan met weerstanden, 
verdieping herstel en grenzen in teams bespreekbaar maken). Elke deelnemer doet een 
individuele sessie vanuit de functie agressiecoach en ontvangt hierover feedback van de 
collega coaches en de opleider. 
Tijdens de opleiding werkt elke deelnemer aan een persoonlijk project.  Dit project is 
verbonden aan de doelstelling en wordt binnen de organisatie uitgevoerd tijdens de duur 
van de opleiding. 
 
Na de opleiding spreken we met de groep 3 momenten af voor een themagerichte intervisie 
van telkens een halve dag. 
 
Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof 
 
  

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov
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Doelstellingen 

Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach: 
- medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ 

geven.  
- nieuwe medewerkers introduceren in  ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’.  
- teams en medewerkers ondersteunen door lastig en agressief gedrag bespreekbaar 

te maken met zowel teams als  individuele medewerkers gericht op preventie, 
interventie en herstel.  

- een herstelproces opstarten met een team of individuele medewerker.  
- een interne werkgroep rond het thema op gang trekken en/of ondersteunen 

 

Werkvorm en methodiek 

Ervaringsgericht, praktijkgericht, via uitwisseling, reflectie, oefening, tussentijdse opdrachten 
en project op de werkplek gedurende de  opleiding 
 

Informatie over de lesgever 

Mariet Ghaye, trainer, opleider agressiebeheersing en geweldloze (verbindende) 
communicatie. 
Auteur van ‘Agressie in hulp en dienstverlening. Van Impact op medewerkers naar een 
gedragen beleid’ Acco 2012 
 

Doelgroep  

In principe kan elke medewerker, van begeleider tot leidinggevende, agressiecoach worden, 
mits hij of zij een mandaat heeft vanuit zijn organisatie of dienst.  
 
Deelname is mogelijk na een intake gesprek waarin we voorkennis, motivatie en mandaat 
aftoetsen.  Als je je kandidaat stelt, krijg je een afspraak voor een gesprek. 

 
Praktisch 
Duur: 9 dagen telkens van 9u30 tot 16u30 en 3 halve dagen intervisie telkens van 9u30 tot 
12u30 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 23 september 2021 
Donderdag 21 oktober 2021 
Donderdag 18 november 2021 
Donderdag 2 december 2021 
Donderdag 16 december 2021 
Donderdag 20 januari 2022 
Donderdag 24 februari 2022 
Donderdag 24 maart 2022 
Donderdag 28 april 2022 
 
3 halve dagen intervisie af te spreken met 
de deelnemers 
 

Jeugdherberg De Blauwput 
Martelarenlaan 11A 
3010 Leuven 
 
 
CODE: 319331-IC45 
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Aantal deelnemers 
Minimum 10 en maximum 14 deelnemers 
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Opvang en nazorg na agressie voor leidinggevenden en sleutelfiguren – 

Impuls 
 
Overal waar mensen samen werken, kunnen incidenten ontstaan.  
 
Sommige incidenten kunnen hoog oplopen en monden uit in verbale of soms zelfs fysieke 
agressie. Als je zo’n incident niet voldoende afrondt, blijft het onderhuids sluimeren. Een 
oud conflict kan snel weer een broeihaard worden voor nieuwe frustraties.  
Een herstelgesprek bij een geëscaleerd conflict of (repetitieve) agressie is dan ook altijd van 
onschatbare waarde. 
 
Als leidinggevende is dit geen evidente opdracht.  Enerzijds zijn er de individuele gesprekken 
met de betrokkenen. Daarnaast is er ook de impact binnen het team en je organisatie die je 
bespreekbaar dient te maken. 
 

Doelstellingen 

- Een theoretische basis verwerven rond agressiebeheersing en verbindende 
communicatie 

- Aan de hand van eigen praktijkervaringen je vaardigheden om een herstelgesprek te 
voeren, individueel en in teamverband, bespreken en oefenen op gang trekken en/of 
ondersteunen 

 

Werkvorm en methodiek 

We putten uit onze ervaring met agressiebeheersing en verbindende communicatie om je 
een basis theoretische inzichten te geven. Daarnaast krijg je heel wat praktische oefeningen 
aangereikt. Je kan je eigen praktijkervaringen bespreken en oefent actief de nodige 
vaardigheden. 
 

Informatie over de lesgever 

Elke Fierens is meer dan 15 jaar werkzaam als educatief medewerker bij Impuls vzw rond 
agressiebeheersing, zowel rond aanpak als rond impact. Ze integreert het gedachtengoed 
van geweldloze communicatie in de kijk naar zorg en herstel na incidenten 
 

Doelgroep  

Teamverantwoordelijken, leidinggevenden, verantwoordelijken voor de zorg na incidenten, 
vertrouwenspersonen... Kortom: deze training staat open voor iedereen die 
verantwoordelijk is voor de opvang van medewerkers of teams na een agressie-incident. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen telkens van 9u30 tot 16u30 
  



57 
 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 26 oktober en 9 november 2021 Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw  
Kantienberg 9 
9000 Gent  
 
CODE: 319331-IC44 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers 
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Grenswijs – Maak beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag – 

Sensoa 
 
Stel een beleid ‘seksualiteit’ op waardoor je als organisatie gepast pedagogisch reageert, 
preventieve acties en educatie organiseert, ruimte laat voor kinderen en jongeren om zich te 
ontwikkelen en ruimte creëert voor seksuele beleving.  
 
Leer werken met tools uit de beleidstool Grenswijs.be. Ontdek met een snelle scan waar 
jouw organisatie eerst op inzet. Oefen met casussen en ontdek hoe je gepast pedagogisch 
reageert op seksuele situaties. Vul je beleidsplan aan of stel het op in de beleidsbox 
grensoverschrijdend gedrag. 
 
We overlopen een handelingsprotocol seksueel grensoverschrijdend gedrag: 

- Melding 
- In kaart brengen van het grensoverschrijdend gedrag met het Sensoa 

Vlaggensysteem 
- Ernst inschatten van situaties met het Sensoa Vlaggensysteem 
- Uitvoeren van het advies 
- Evaluatie 
- Verbeteracties voor je beleid 

 
Wanneer en in welke mate is gedrag seksueel grensoverschrijdend en hoe reageer je erop? 
Dat zijn de kernvragen van het Sensoa Vlaggensysteem. Iedereen in je organisatie krijgt hier 
vroeg of laat wel eens mee te maken en dan reageer je zowel tijdens het incident, kort na 
het incident en op beleidsvlak.  
Met het Sensoa Vlaggensysteem schat je in in welke mate het gedrag over de grens gaat en 
zet je met je team een gemeenschappelijke bril op. 
 

Doelstellingen 

Na de vorming: 
- Zit je team op eenzelfde lijn over wat seksueel grensoverschrijdend is en wat niet. 
- Krijg je antwoorden op concrete vragen, bv. hoe organiseren we preventie, welke 

maatregelen nemen we na een incident, hoe leiden we een aanspreekpersoon 
integriteit op…  

- Weet je een gedragen reactie-, preventie- en kwaliteitsbeleid te organiseren met de 
beleidstool Grenswijs.be 

 

Werkvorm en methodiek 

- Sensoa Vlaggensysteem 
- Beleidstool Grenswijs 
- Casusbesprekingen 
- Plenaire sessie 
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Informatie over de lesgever 

Bart Vandenbussche ontwikkelde samen met Icoba en Pimento de beleidstool Grenswijs.be. 
Als projectmedewerker beleid en seksualiteit bij Sensoa begeleidt hij beleidsprocessen bij tal 
van organisaties om beleid te evalueren en op te stellen. 
 

Doelgroep  

Iedereen die werkt aan een beleid rond grensoverschrijdend gedrag: leidinggevenden, 
directie, sleutelfiguren… 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30 
 

Wanneer Waar 

Maandag 22 november 2021 Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw  
Kantienberg 9 
9000 Gent  
 
CODE: 319331-IC50 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers 
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Moeilijk hanteerbaar gedrag in de buitenschoolse kinderopvang – VCOK 
 
In de buitenschoolse opvang stellen kinderen soms gedrag waar begeleiders geen raad mee 
weten.  
 
We zoeken naar vaardigheden voor begeleiders om hiermee om te gaan. We vertrekken 
vanuit een positieve kijk en benadering van kinderen. Hoe kunnen we een negatief sfeer en 
straffen vermijden? Hoe zorgen we voor een goede structuur, duidelijke regels en 
afspraken?  
We staan stil bij het belang van sociale vaardigheden bij kinderen en het kunnen uiten van 
gevoelens.  
 
We zoeken hoe deze pedagogische principes te gebruiken in de buitenschools kinderopvang. 
 

Doelstellingen 

- Vanuit een positieve benadering leren omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in 
de opvang.  

- Verschillende oplossingen onderzoeken in het omgaan met moeilijk hanteerbaar 
gedrag. 

 

Werkvorm en methodiek 

Interactieve werkvorm. Via oefeningen en uitwisseling van eigen ervaringen wordt de 
theorie toegelicht. 
 

Informatie over de lesgever 

Karolien is maatschappelijk assistent van opleiding en freelance medewerker bij VCOK. 

 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders van schoolgaande kinderen, IBO. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen telkens van 9u tot 12u 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 8 oktober en 22 oktober 2021 TRAX Roeselare 
Traxweg 1 
8800 Roeselare 
 
 
CODE: KOP-IC29 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Pesten in je groep. Hoe pak je dat aan? – VIAC VZW 
 
Pesten blijft een oud zeer en is niet te onderschatten.  Het welzijn van kinderen kan er 
ernstig onder lijden.  
Hoe speel je hier als begeleider in de opvang  op in? Jij bent voor kinderen de 
vertrouwenspersoon en ze verwachten dat je hen ondersteunt. Hoe ga je vanuit deze positie 
om met pestgedrag?  
 
Inhoud 

- Definitie van pesten 
- De partijen en rollen bij pesten 
- Mechanismen die een rol spelen bij pesten 
- Pestonderzoek 
- Hoe praten over pesten met kinderen? 
- Partners en materialen in de strijd tegen pesten 

 
Doelstellingen 

- Weten wat pesten is 
- Inzicht krijgen in achterliggende mechanismen bij pestgedrag 
- Vanuit pedagogisch inzicht vreedzaam leren ingrijpen bij pesten en met kinderen 

leren praten over pestgedrag 
 

Werkvorm en methodiek 

De lesgevers van Viac vzw werken interactief: 
- we gaan in op de ervaringen van de deelnemers 
- deelnemers geven concrete situaties aan 
- we reflecteren rond de dagelijkse werking  
- er is ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers onderling én de lesgever 

 
In elke vorming zitten volgende elementen: 

- een theoretische uiteenzetting 
- aanbreng van herkenbare voorbeelden 
- reflectie in groep, met respect voor ieders referentiekader 

 

Informatie over de lesgever 

Els Keyen is Licentiaat in de Criminologische wetenschappen en Maatschappelijk Assistent, 
optie Sociaal Cultureel Werk. Ze volgde bijkomend een postuniversitaire vormingscyclus 
‘Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan’,  U Gent, ‘Ernstige jeugddelinquentie; mythe 
of Realiteit’, VUB en behaalde een ‘Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid’, Technische 
Scholen Mechelen 
 
Relevante werkervaring:   

- Docent Syntra -  (Kortrijk en Berchem) 
- Stafmedewerker leerrecht - Stad Mechelen, dienst onderwijsondersteuning 
- Vormingswerker/preventiewerker – CAW regio Vilvoorde vzw, JAC Vilvoorde  
- Hulpverlener/vormingswerker – CAW Het welzijnshuis vzw 
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Doelgroep  

kindbegeleid(st)ers, medewerkers buitenschoolse kinderopvang, opvoeders, 
maatschappelijk werkers. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen telkens van 13u tot 16u 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 10 september en 24 september 
2021 

Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw  
Kantienberg 9 
9000 Gent 
 
CODE: KOP-IC30 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers 
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2. Vormingen uit het transversaal aanbod – VIVO 

 

VIVO-VORMINGSAANBOD 
 
Vanaf 2021 bieden we je een kosteloos VIVO-Vormingsaanbod aan. Hierin nemen we 
opleiding rond actuele thema’s en soft skills op. VIVO vzw organiseert dit aanbod in 
samenwerking met de vormingsfondsen. 
 
Ons opleidingsaanbod is gevarieerd en streeft interactie na tussen de deelnemers: 

- We gaan bewust voor een mix van traditioneel ‘live’ aanbod, aangevuld met online 
en blended-trajecten. 

- Daardoor varieert de duur van de sessies van een paar uur tot één of meerdere 
dagen. 

- We laten maximum 15 deelnemers per opleiding toe. Zo kan iedereen aan het woord 
komen in een fijn en leerrijk gezelschap 

 
VOOR WIE? 
De vormingen staan open voor iedereen uit de social profit sector. 
We houden de inhoud bewust laagdrempelig.  
 
PRAKTISCH 
U vindt alle informatie en een inschrijvingslink terug op onze website via  
https://www.vivosocialprofit.org/hr-vormingsaanbod . 
Met vragen kan u terecht bij Ester Ongenaed, eo@vivosocialprofit.org , 02/227 59 88. 
Gelieve dit aanbod te verspreiden naar geïnteresseerden in uw organisatie. 
 

Zelfversterking door verbindende communicatie 
 
Op een krachtige manier opkomen voor jezelf met respect voor de ander. In moeilijke situaties in 
contact blijven met jezelf. Gevoelens toestaan en uiten. Op een goede manier feedback geven en 
ontvangen. Hulp vragen … 
 
Deze vaardigheden heeft lang niet iedereen onder de knie. Herken je bij jezelf of bij een collega of 
medewerker de behoefte om hiermee aan de slag te gaan? 
 
VIVO organiseert opnieuw een aanbod verbindende communicatie op het werk. 
 

1. Opleiding “Sterker op het werk door verbindende communicatie” 
 
WAT? 
Kosteloze driedaagse opleiding rond verbindende communicatie op het werk. Deze opleiding wordt 
georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies. 
 
De samenwerking met collega’s, leidinggevenden, patiënten, cliënten, bewoners, vrijwilligers en 
bestuursleden ondersteunen, dat is het doel van dit aanbod. Hoe gaat verbindende communicatie in 
zijn werk en wat is het juist? Hoe zet je het in bij een werksituatie? Dat leer je tijdens deze opleiding. 

https://www.vivosocialprofit.org/hr-vormingsaanbod
mailto:eo@vivosocialprofit.org
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Tijdens deze opleiding werken we rond: 

- Op een krachtijge manier durven opkomen voor jezelf met respect voor een ander 
- In contact blijven met jezelf, ook in moeilijke situaties 
- Hoe gevoelens kunnen toestaan zonder overspoeld te geraken? 

 
VOOR WIE? 
Deze opleiding is er voor medewerkes én leidinggevenden die de nood formuleren om te leren 
beter/anders te communiceren in contacten op het werk. 
 
PRAKTISCH? 
Je vindt alle praktische informatie, alsook het inschrijvingsformulier terug op onze website via 
https://www.vivosocialprofit.org/verbindendecommunicatie . 
 
Heb je praktische vragen rond een inschrijving? 
Contacteer Elvira Staskowiak, es@vivosocialprofit.org, 02/250 37 77 
 
Heb je inhoudelijke vragen rond dit aanbod? 
Contacteer Patricia Van Dessel, pvd@vivosocialprofit.org, 02/227 59 80 
 

2. Coaching “Sterker op het werk door verbindende communicatie” 
 
Naast de opleiding financiert VIVO samen met de vormingsfondsen ook individuele coachingtrajecten 
voor medewerkers en leidinggevenden rond verbindende communicatie. 
 
Waar de opleiding zich eerder richt op het vergroten van kennis en praktische vaardigheden, vertrekt 
de coaching vanuit een contextuele benadering en ligt het accent eerder op het vergroten van 
zelfkennis. 
 
WAT? 
Je kan bij VIVO een tussenkomst aanvragen in de kosten voor individuele coaching rond 
“verbindende communicatie”. De tegemoetkoming bedraagt maximum €100 per sessie (ongeacht de 
duur van de sessie). Per werknemer zijn er maximum 5 sessies vergoedbaar. 
 
Wat kan er zoals aan bod komen? 
Je kiest zelf een coach. Omdat er een groot aanbod op de markt is, hebben we een lijst gemaakt van 
coaches met ervaring in het thema “verbindende communicatie” en mét ervaring in de social profit. 
Deze lijst vind je op de website van VIVO via https://www.vivosocialprofit.org/coaching 
Kies je voor een coach die niet in de lijst voorkomt dan vragen wij om dit te motiveren. 
 
VOOR  WIE? 
De coachingstrajecten zijn voor medewerkers en leidinggevende die de nood formuleren om 
beter/anders te leren communiceren in contacten op het werk. 
 
PRAKTISCH? 
Je vindt het aanvraagformulier en meer info over de voorwaarden en procedure op de website van 
VIVO via https://www.vivosocialprofit.org/coaching. 
 
Heb je vragen rond dit aanbod? 
Contacteer Patricia Van Dessel, pvd@vivosocialprofit.org, 02/227 59 80 
 
  

https://www.vivosocialprofit.org/verbindendecommunicatie
mailto:es@vivosocialprofit.org
mailto:pvd@vivosocialprofit.org
https://www.vivosocialprofit.org/coaching
https://www.vivosocialprofit.org/coaching
mailto:pvd@vivosocialprofit.org
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Wil je meer weten over coaching als leervorm? 
Op www.lerenindesocialprofit.be vind je een dossier met meer informatie. Je leest er bijvoorbeeld 
hoe je een externe coach kan kiezen of hoe je een coachvraag formuleert. 
 

3. In company aanbod verbindende communicatie 
 
WAT? 
Je kan bij VIVO een in company leertraject voor je team aanvragen. Je kan kiezen uit een 2-daagse 
basisopleiding of een teamcoaching (van 1 of 2 dagen) waarbij een specifieke vraag of probleem van 
je team wordt aangepakt. 
 
VOOR WIE? 
Voor organsisaties uit alle deelsectoren van de social profit. 
 
PRAKTISCH? 
Je vindt het aanvraagformulier en meer info over de voorwaarden en procedure op de website van 
VIVO via https://www.vivosocialprofit.org/verbindendecommunicatie  
 
Heeft u vragen rond dit aanbod? 
Contacteer Patricia Van Dessel, pvd@vivosocialprofit.org, 02/227 59 80 

  

http://www.lerenindesocialprofit.be/
https://www.vivosocialprofit.org/verbindendecommunicatie
mailto:pvd@vivosocialprofit.org
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4. Andere acties van het fonds 
 

Vormingsbudget 
 
In functie van de vormingsnoden van je organisatie kan je een terugbetaling vragen voor: 

- Een interne vorming door een externe opleider: 
Je kan de lesgeverkost (inclusief vervoerskosten, didactisch materiaal) en de kost voor het 
huren van een lokaal indienen. Bezorg ons de facturen. 

 
- Een externe vorming of studiedag: 

Je kan de terugbetaling vragen voor de kosten van korte vormingen, zoals het betaalde 
inschrijvingsgeld voor studiedagen of langdurige vormingen zoals taal- of 
computervormingen, communicatietrainingen, … 

 
Je kan enkel kosten van vormingsdagen die in 2021 plaatsvinden in rekening brengen. 
 
Meer informatie vind je op https://www.vivosocialprofit.org/vormingsbudget. 

 

Taalondersteuning 
 

DOEL 
Stel je een werknemer met beperkte taalvaardigheid Nederlands te werk? Wil je hem 
versterken in de uitoefening van de job? Dan biedt onze taalondersteuning voor jouw 
werknemers een oplossing. 
 
INHOUD 
Ervaren taalondersteuners uit de sector geven taalondersteuning op de werkvloer die ze 
afstemmen op het niveau van de werknemer. Zij ondersteunen hem zo in zijn werk. En aan 
zijn collega’s geven ze tips om hem te helpen met zijn Nederlands. De taalondersteuning 
vertrekt vanuit reële situaties op de werkvloer. 
 
Als werkgever betaalt je niets. De begeleiding vindt plaats binnen de werkuren. Per 
kalenderjaar krijg je 32 uur taalondersteuning per deelnemer of groep deelnemers. 
 
Interesse? 
https://www.vivosocialprofit.org/taalondersteuning-nl 
 

Taalondersteuning+ 
 

DOEL 
Pak taaldrempels waar medewerkers met beperkte taalvaardigheid Nederlands op 
vastlopen, meer in de kern aan met het oog op duurzaam resultaat. Onze taalopleiders 
werken meestal samen met het hele team om tools voor een heldere communicatie op maat 
aan te reiken. 
 

https://www.vivosocialprofit.org/vormingsbudget
https://www.vivosocialprofit.org/taalondersteuning-nl
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INHOUD 
De taalondersteuner brengt tijdens de werkuren in kaart welke aanpassingen op de 
werkvloer het team en de minder taalvaardige medewerker kunnen ondersteunen in het 
werk. 
 
Voorbeeld zijn: 

- Gebruik maken van pictogrammen bij instructies 
- Vereenvoudigen van de onthaalbrochure 
- Taalmeters of –peters aanduiden 
- Verbeteren van hoe instructies gegeven worden (dialect-AN) 
- De collega’s van de medewerker attenderen op de manier waarop ze vragen stellen 
- … 

 
In het kader van taalondersteuning+ financieren we maximum 7 uur per gecoachte 
werknemer, op voorwaarde dat de output nog niet gerealiseerd werd voor een andere 
werknemer binnen dezelfde organisatie. 
 
Interesse? 
https://www.vivosocialprofit.org/kies-raak-taalondersteuning-plus 

 

Basistraject rond kansarmoede 
 
Ervaar je als werkgever moeilijkheden om kwetsbare doelgroepen te bereiken? Is het 
moeilijk om een aanbod te formuleren dat mensen in kansarmoede echt ondersteunt? Of 
ervaar je een groot personeelsverloop? Veel absenteïsme? Moeizame communicatie met 
medewerkers uit kwetsbare groepen? 
 
Het basistraject rond kansarmoede helpt je organisatie om deze verschillende werelden 
samen te brengen. Hoe? Door de ervaringsdeskundigen van De Link vzw, leer je het 
perspectief van mensen in armoede kennen. 
 
VOOR WIE? 
De Vlaamse vormingsfondsen en De Link vzw maken een onderscheid tussen twee soorten 
trajecten: 

- Ofwel heeft je organisatie een dienst- of hulpverlenend aanbod gericht op mensen in 
sociaal kwetsbare situaties. De Link vzw ondersteunt je dan in het verbeteren van je 
eigen diensten naar mensen in kansarmoede (zoals activiteiten, hulpverlening en 
individuele begeleiding) 

- Ofwel ben je een werkgever van mensen uit sociaal kwetsbare situaties. De Link vzw 
ondersteunt je dan in het vormgeven van een intern beleid dat rekening houdt met 
de leefwereld van werknemers of vrijwilligers in kansarmoede. 

 
HOE ZIET HET TRAJECT ER UIT? 
Je organisatie kan intekenen op een ondersteuningstraject op maar. Tijdens het traject 
begeleidt De Link vzw je organisatie altijd in duo van vormingsmedewerkers, waarvan één 
opgeleide ervaringsdeskundige. 

https://www.vivosocialprofit.org/kies-raak-taalondersteuning-plus
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Ze helpen je organisatie bij het opzetten van acties en vormgeven van processen die echt 
aansluiten op de noden en verwachtingen van mensen in kansarmoede. 
 
Het traject wordt opgedeeld in twee fases. Afhankelijk van de noden van je organisatie kies 
je om deze onmiddellijk na elkaar te doorlopen of kan je (voorlopig) stoppen na de eerste 
fase. 
 
Fase 1: 

- Verkennend gesprek 
Maak kennis met het begeleidend duo. Zij lichten de methodiek van 
ervaringsdeskundigheid toe. Vervolgens bespreken jullie samen de ervaren 
uitdagingen en vragen. Het gesprek vindt plaats met een beperkt aantal deelnemers. 

 
- Basisvorming: de leefwereld en effecten van armoede 

Maak met de hulp van de ervaringsdeskundige de complexe leefwereld van armoede 
zichtbaar. De Link vzw kan deze vorming organiseren voor de volledige organisatie. In 
deze vorming krijg je de nodige inzichten mee om te starten met de test van het 
traject. 

 
- Organisatiescan en ontwerp veranderingstraject 

Stel met de informatie uit de vorige sessies en samen met het begeleidingsduo een 
gepersonaliseerd ondersteuningstraject op. Doe dat aan de hand van een 
organisatiescan met een rapport. De scan brengt de samenhang van de huidige 
uitdagingen én de leefwereld van mensen in kansarmoede in beeld. Gebruik de scan 
als basis voor de concrete acties waarmee je organisatie aan de slag gaat. 

 
Fase 2: 
Op intensieve wijze ondersteunt het begeleidingsduo het veranderingsproces in je 
organisatie. De inbreng van de ervaringsdeskundigheid zorgt ervoor dat de verandering een 
interactief proces blijft. Het duo ondersteunt je organisatie aan de hand van werkvormen die 
beantwoorden aan de overeengekomen doelstellingen uit fase 1. Dit kunnen bijvoorbeeld 
zijn: 

- Coaching 
- Intervisie 
- Werkgroepen 
- Participatiewerkgroepen 
- … 

 
Het duo kijkt naar de doelen en de mogelijkheden van je organisatie om te bepalen of de 
contactmomenten doorgaan met projectverantwoordelijken of (grotere) werkgroepen 
binnen je organisatie. De frequentie en intensiteit van het aantal sessies leg je samen vast in 
maximaal zes contractmomenten (uitgedrukt in dagdelen). 
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De Link vzw beoogt een efficiënte en duurzame begeleiding van ongeveer 4 maanden. Op 
het eind krijg je een rapport met verdere aanbevelingen. Twee maanden na afloop van het 
traject, komen de medewerkers van De Link vzw terug ter plekken voor een 
feedbackmoment. 
 
Interesse? 
 https://www.vivosocialprofit.org/armoede-en-sociale-uitsluiting  
 

Succes met je studies 
 
Het vormingsfonds komt bij bepaalde opleidingen tussen in het inschrijvings- en schoolgeld 
(of cursusgeld) dat je moet betalen aan het centrum voor volwassenenonderwijs. 
De actie loopt per schooljaar. 
 
Over welke opleidingen gaat het voor het schooljaar 2020 – 2021: 

- Begeleider buitenschoolse kinderopvang / Kinderbegeleider schoolgaande jeugd 
- Begeleider in de kinderopvang / Kinderbegeleider baby’s en peuters 
- Boekhoudkundig bediende 
- Educatief medewerker 
- Interculturele medewerker 
- Jeugd- en gehandicaptenzorg 
- Meertalig polyvalent bediende 
- Secretariaatsmedewerker 
- Verzorgende 
- Webontwikkelaar 
- Webserverbeheerder 
- Zorgkundige  

 
Interesse? 
https://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies-331  
 

Via Vorming Hogerop 
 
Laat een werknemer een opleiding volgend tijdens de werkuren, gratis en zonder 
loonverlies: 

- De werknemer blijft zijn loon ontvangen tijdens de opleiding. 
- De werknemer moet niet gaan werken tijdens de lessen of stages. 
- De werkgever krijgt een budget om een tijdelijke vervanger in dienst te nemen. 
- De opleiding is gratis want het vormingsfonds betaalt het inschrijvings- en cursusgeld. 

Deze kosten mogen maximum €200 bedragen. 
 
Voorwaarden: 

- De werknemer werkt in de sector Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen. 
- Het hoogste diploma is een diploma secundair onderwijs. 
- De werknemer werkt minstens halftijds en heeft tijd om voltijds naar school te gaan. 

https://www.vivosocialprofit.org/armoede-en-sociale-uitsluiting
https://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies-331
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- De werknemer heeft een contract van onbepaalde duur en werkt al minstens 5 jaar 
in je organisatie. 

- De werknemer spreekt en begrijpt voldoende Nederlands 
- De werknemer is gemotiveerd. 

 
Opleidingen: 

- Verpleegkunde – HBO5/graduaat 
- Zorgkundige 
- Polyvalent verzorgende thuis- en bejaardenzorg 
- Jeugd- en gehandicaptenzorg 
- Orthopedagogie – HBO5/graduaat 
- Begeleider in de kinderopvang 
- Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 
- Begeleider – animator voor bejaarden 
- Intercultureel medewerker 
- Maatschappelijk werk – HBO5/graduaat 
- Sociaal-cultureel werk – HBO5/graduaat 
- Syndicaal werk – HBO5/graduaat 

 
Interesse? 
https://www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop-331 
 

Jongeren op de werkplek: deeltijds leren/deeltijds werken en duaal 

leren 
1. Deeltijds leren/deeltijds werken 

 
Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodige competenties aanleren 
die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De sociale partners en de Vlaamse regering creëren 
hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen. De jongere volgt 2 dagen per week les in een 
Centrum Leren en Werken (CLW). De overige 3 dagen gaat de jongere aan het werk in een 
organisatie. 
 

2. Duaal leren 
 
De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen als 
volwaardig alternatief naast de bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels. Duaal leren is de meest 
intensieve vorm van werkplekleren. De focus ligt op arbeidsrijpe jongeren met als hoofddoelstelling 
dat de jongere een onderwijs- en/of beroepskwalificatie behaalt. 
 
Ondersteuning door het Sociaal Fonds: 

- Begeleidingspremie: 
Per volle kalendermaand tewerkstelling tijdens de opleiding betaalt het Sociaal Fonds een 
begeleidingspremie van maximaal 125 euro. Je hebt recht op deze premie pro rato de 
gerealiseerde tewerkstelling en nadat je het Fonds het evaluatieformulier bezorgde. De link 
naar het evaluatieformulier wordt in de maand mei aan de organisatie via mail bezorgd. De 
premie wordt in het najaar gestort. 

  

https://www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop-331
https://svl.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/conceptnota-bis_duaal_leren_-_een_volwaardige_kwalificerende_leerweg_20150625_def_versie.pdf
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- Opleiding van mentoren 
Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor. Om de 
werkplekbegeleider te ondersteunen in zijn rol wordt de opleiding 'MENTOR+' georganiseerd 
door de beheerder van de verschillende sociale fondsen en VIVO. 

 
- Intervisie voor mentoren 

Mentoren die in het verleden deelnamen aan de mentorenopleiding kunnen zicht inschrijven 
voor deze intervisie. 
De nadruk ligt deze dag op de uitwisseling van ervaringen en tips tussen deelnemers zelf. De 
deelnemers krijgen inzicht in hun eigen uitdagingen als mentor, ze leren hun uitdaging 
vastpakken. 
De deelnemers leren van elkaar. 
 

Meer info vind je op onze website: https://www.vivosocialprofit.org/mentorenopleiding-intervisie  
 
Interesse? 
https://www.vivosocialprofit.org/deeltijds-leren-deeltijds-werken-dldw331 

  

https://www.vivosocialprofit.org/p5083
https://www.vivosocialprofit.org/mentorenopleiding-intervisie
https://www.vivosocialprofit.org/deeltijds-leren-deeltijds-werken-dldw331
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Meer informatie vind je op de website: 
https://www.vivosocialprofit.org/vlaamse-welzijns-en-gezondheidsdiensten  
 

 
CONTACT 
Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector (Sociaal Fonds 331) 

Sainctelettesquare 13/15 
1000 Brussel 
 02 227 37 88  
 vormingen@vivosocialprofit.org 

https://www.vivosocialprofit.org/vlaamse-welzijns-en-gezondheidsdiensten
mailto:vormingen@vivosocialprofit.org

