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Inleiding 
 

Beste lezer,  

 

In deze brochure stelt het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 

graag het nieuwe vormingsaanbod 2022 voor. 

 

Zoals elk jaar zijn er vormingen rond sectorspecifieke thema’s en vormingen rond omgaan 

met lastig en agressief gedrag. 

Een nieuwe samenwerking tussen de Vlaamse en federale vormingsfondsen, VIVO en FeBi 

stelt ons in staat om ook een uitgebreid sectoroverstijgend vormingsaanbod voor te stellen. 

 

Al deze vormingen zijn gratis voor werknemers tewerkgesteld binnen PC 331. 

 

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 

Extranet | vivo socialprofithttp://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. 

  

https://www.vivosocialprofit.org/extranet?
http://www.vivosocialprofit.org/extranet
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1. Vormingen rond sectorspecifieke 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. 

 

Je kan je tot 14 dagen voor een vorming in- en uitschrijven via het Extranet. Kan je 

onverwacht toch niet aanwezig zijn? Laat het ons dan zeker weten. Anders wordt er een no 

show fee van 50 euro aangerekend. 
 

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 2022 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. 
• Indien je later dan 10 werkdagen de vorming annuleert dan betaal je de helft van de 

vormingskost terug aan het Sociaal Fonds. 
 

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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Alles over het potje!  – VIAC 
 
Wat kan, wat kan niet? Wat mag, wat mag niet? Wat is aanvaardbaar, wat niet? 
Binnen elke cultuur heersen er wetten en regels. Zijn deze regeld wel conform de biologische 
en geestelijke ontwikkelingsprocessen die een kind ondergaat? 
Wat mogen wij verlangen? Hoe pakken we het aan? 
 
Inhoud: 

• Hoe zie je dat een kind klaar is om zindelijk te worden? 
• Hoe begeleid je het zindelijkheidsproces? 
• Hoe vermijd je een machtsstrijd? 
• Gevolgen op lange termijn bij een verkeerde begeleiding 
• Hoe reageren bij ongelukjes? 

  

Doelstellingen 

Zindelijk worden, in een rustige en speelse sfeer. 
 

Werkvorm en methodiek 

De lesgevers van VIAC vzw werken op een interactieve wijze: 
• er wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers 
• concrete situaties worden aangegeven door de deelnemers 
• er wordt gereflecteerd 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 

De lesgevers van VIAC vzw worden geselecteerd op basis van hun expertise, ervaring in het 
lesgeven, ervaring in het werkveld en hun kennis van de doelgroepen. 
VIAC geeft reeds 30 jaar les aan groepen in de thuiszorg, woonzorgcentra, kinderopvang, 
dienstensector, overheidsdiensten … 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders groepsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. 
 

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

Maandag 12 september 2022 Scoutshuis  
Wilrijkstraat 45  
2040 Antwerpen  

 
CODE: 331C-22AP2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Betrokken leiderschap in de kinderopvang – CEGO 
 

Zet je team in beweging vanuit verbinding en vertrouwen 
Als leidinggevende wil je dat iedereen de dingen goed doet én de goede dingen doet. Daarbij 
is het belangrijk zorg te dragen voor je team én voor jezelf. In dit traject reiken we 
handvatten aan om je leiderschap vanuit betrokkenheid in te vullen. Een betrokken 
leidinggevende is iemand die oog heeft voor de beleving, autonomie en groeikracht van 
medewerkers. 
 
Doelstellingen 

• De deelnemers verwerven inzicht in de zelfdeterminatie theorie en ervaringsgericht 
werken. 

• De deelnemers krijgen een kader mee om vanuit verbinding te leiden, welbevinden 
van teamleden op te volgen en om het team te ondersteunen in perspectiefneming. 

• De deelnemers hebben inzicht in de begrippen ‘slim vertrouwen’, ‘groeimindset’ en 
‘kernkwaliteiten’. 

 
Werkvorm en methodiek 

We zetten actief in op uitswisselinng 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 team kan aansturen vanuit verbinding, autonomie en kwaliteiten. 
Tijdens het minitraject krijg je toegang tot een digitaal platform, met interessante lectuur, 
inspiratie en opdrachten voor meer verdieping in ‘betrokken leiderschap in de 
kinderopvang!’ 
 
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  

Leidinggevenden en coaches uit de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters en 
buitenschoolse opvanginitiatieven. 
 
Praktisch 
Duur: een halve dag van 9u tot 12u15 alsook 3 weken toegang tot het digitaal platform voor 
verdere verdieping. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 13 september 2022 
 

Online 
 
CODE: 331-22BL2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 15 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. 
 
Doelstellingen 

• Kennis en inzicht verwerven in de neuromotorische ontwikkeling van jonge kinderen. 
• Kennis en inzicht in het uitbouwen van een optimale omgeving. 
• Kennis en inzicht in de optimale begeleidingsrol om te stimuleren zonder te forceren. 
• Doorgeven van een groot aanbod van spelvormen die krachtig inwerken op de 

ontwikkeling van jonge kinderen. 
 
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: 
o Boek: Stap voor stap: hoe stimuleer ik de motorische ontwikkeling van mijn 

kind 
o Speelkalenders baby, peuter 1 jaar en peuter 2 jaar 
o Bewegingsprogramma Fit voor leren voor de kleuterschool 
o Online tool: Het ontwikkelingslab van Bodymap: kind-volgsysteem rond 

bewegingsontwikkeling voor kinderdagverblijven en basisscholen. 
o Biba en Loeba: Ketnetprogramma. 

 
Ann De Wilde 

• Bachelor Lichamelijk opvoeding 

• Auteur van: 
o Speelkalender baby’s, peuter 1 jaar , peuter 2 jaar 
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o Bewegingsprogramma Fit voor leren voor kleuterschool 
o Online tool: het ontwikkelingslab van Bodymap: kindvolgsysteem rond 

bewegingsontwikkeling voor kinderdagverblijven en basisscholen 
o Biba en Loeba: Ketnetprogramma. 

 
Tinneke Verlinden 

• Licentiate Lichamelijke Opvoeding 

• Muzische docente 

• Bodymaplesgever 
 
Lief Graré 

• Kleuterleidster met 35 jaar ervaring 

• Bodymaplesgever 
 
Miek Wauman 

• Bachelor 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 

Dinsdag 25 oktober 2022 Clemenspoort 
Overwale 3 
9000 Gent 

 
CODE: 331C-22H2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 30 deelnemers. 
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Buiten ermee! Het belang van buiten spelen – VIAC 
 

Buitenspelen is van groot belang en kinderen zijn er dol op. De natuur ontdekken, frisse 
lucht opsnuiven, de maatschappij op een andere manier leren kennen … het maakt deel uit 
van een evenwichtige ontwikkeling van kinderen op verschillende vlakken: motorisch, 
sociaal-emotioneel, cognitief … Buiten ervaren de kinderen meer vrijheid, staan ze voor 
nieuwe uitdagingen en … het is nog eens gezond ook. 
Deze vorming biedt, naast het bijbrengen van de visie rond buiten spelen, bruikbare tips 
naar aanpak, materiaal en spelmogelijkheden. 
 
Inhoud: 

• Visie 

• Veiligheid 

• Jouw rol als begeleider 

• Zelf aan de slag: wensen van de kinderen en begeleiders 

• Inspiratie en praktijkvoorbeelden 

• Materialen en inrichten van de buitenruimte 

• Terugkoppeling naar de ouders 

• Uitwisselen van materialen en ideeën. 
 
Doelstellingen 

Belang van het buiten spelen begrijpen en hoe we dit concreet toepassen in de realiteit. 
 
Werkvorm en methodiek 

De lesgevers van VIAC vzw werken op een interactieve wijze: 
• Er wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers 
• Concrete situaties worden aangegeven door de deelnemers 
• Er wordt gereflecteerd 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 

De lesgevers van VIAC worden geselecteerd op basis van hun expertise, ervaring in het 
lesgeven, ervaring in het werkveld en hun kennis van de doelgroepen. 
VIAC geeft reeds 30 jaar les aan groepen in de thuiszorg, woonzorgcentra, kinderopvang, 
dienstensector, overheidsdiensten … 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders uit de groepsopvang. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 20 september 2022 De Blauwput 
Martelarenlaan 11A 
3010 Leuven 

 
CODE: 331C-22BE2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Communicatie vanuit een kleurenbril – VCOK 
 

Communiceren en elkaar begrijpen is niet altijd gemakkelijk. We beïnvloeden elkaar 
voortdurend in één of andere vorm. De kunst is te ontdekken wat zich onder de oppervlakte 
bevindt. Wanneer je de gedragsstijl en communicatiewijze van een ander kent en begrijpt, 
kun je beter inschatten hoe die persoon in bepaalde situaties zal reageren. Dit inzicht 
vergroot je vermogen om echt verbinding te maken. In deze vorming gaan we hierop in en 
gebruiken daarbij de DISC-methode (Thomas Erikson). Gedragsstijlen worden er verdeeld in 
4 kleuren. De meeste mensen zijn een mix van deze kleuren met een bepaalde kleur als 
hoofdtoon. We gaan op zoek naar inzicht in jouw gedragsstijl en die van je collega’s. We 
onderzoeken wat dit kan betekenen in de werking en hoe het je kan helpen bij het 
bespreken van allerlei items met elkaar en bij het geven en krijgen van feedback. 
 
Doelstellingen 

• Deelnemers krijgen inzichten in onderlinge communicatie en welke factoren een rol 
spelen om die te optimaliseren. 

• Deelnemers krijgen diepgaand inzicht in hun eigen gedrags- en communicatiestijl. 
• Deelnemers hebben inzicht op handvatten om onderlinge verschillen te waarderen, 

conflicten aan te pakken en positiever en effectiever samen te werken. 
• Deelnemers kunnen voor zichzelf een aantal actiepunten bepalen. 

 
Werkvorm en methodiek 

Toelichting van het theoretisch kader en van diverse reflectie- en analyse-oefeningen (o.a. 
een zelftest en linken van kleuren en gedragspatronen). 
 
Van deze vorming is er ook een online variant via een Zoomsessie met presentatie en 
voorbeelden en veel ruimte voor opdrachten, uitwisseling en reflectie in kleinere breakout 
rooms. 
 
Informatie over de lesgever 

Linds De Maere geeft een bachelor in het onderwijs. 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. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden groepsopvang. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Online: 2x 0,5d van 9u30 tot 12u30 
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Wanneer Waar 

Donderdag 13 oktober 2022 
Donderdag 10 november 2022 

Online 
 
CODE: 331-22CK2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers. 
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Communiceren met ouders. Kind-ouder-begeleider: een 

driehoeksrelatie - VIAC 

 

Kinderbegeleiders werken niet enkel met het kind maar ook met de familieleden. Zorgen 
voor een kind impliceert een relatie opbouwen met diens familie. 
Vaak blijkt dit een moeilijke samenwerking. De wensen of verwachtingen van de familie 
komen niet altijd overeen met de waarden en normen van de opvang of van de 
kinderbegeleider. 
In deze vorming leren we een goede relatie opbouwen tussen begeleider, kind en familie. 
 
Inhoud: 

• Methodieken en strategieën rond een gezond communicatie met familieleden 
• Houding van familieleden leren begrijpen 
• Leren omgaan met kritiek van familieleden 
• Op een constructieve manier leren omgaan met verwachtingen van familieleden 
• Hoe de familie als een partner in de opvang zien. 

 
Doelstellingen 

Opbouwen van een goede verstandhouding met familieleden van opgevangen kinderen 
zodat er op een constructieve manier kan worden samengewerkt. 
 
Werkvorm en methodiek 

De lesgevers van VIAC vzw werken op een interactieve wijze: 
• Er wordt ingegaan op de ervaringen van deelnemers 
• Concrete situaties worden aangegeven door deelnemers 
• Er wordt gereflecteerd rond de daglijkse 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 

De lesgevers van VIAC werden geselecteerd op basis van hun expertise, ervaring in het 
lesgeven, ervaring in het werkveld en hun kennis van de doelgroepen. 
VIAC geeft reeds 30 jaar les aan groepen in de thuiszorg, woonzorgcentra, kinderopvang, 
dienstensectore, overheidsdiensten … 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders in groepsopvang baby’s en peuters 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
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Wanneer Waar 

Donderdag 15 september 2022 Clemenspoort 
Overwale 3 
9000 Gent 

 
CODE: 331-22CD2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Een nieuw paar ogen: investeren in kwaliteitsvolle interacties met 

jonge kinderen door videocoaching - Arteveldehogeschool 
 

De inzichten komen vanuit het onderzoek ‘verBEELDing’ waarin een tool werd ontwikkeld 
om met videobeelden uit de eigen praktijk te investeren in kwaliteitsvolle interacties met 
jonge kinderen (0-6 jaar). Kwaliteitsvolle begeleider-kind interacties is de ambitie, 
videocoaching het middel en pedagogische reflectie het antwoord! 
 
Deel 1 ‘Video-coaching: Waarom? Daarom! + De Methode’ 
Deel 2 ‘Beelden maken: do & dont’s + beelden bekijken’ 
Deel 3 ‘Beelden spreken’ 
Deel 4 ‘Werken aan kwaliteit mbv video-coaching 
 
Doelstellingen 

Na deze vorming kan de deelnemer aan de slag met videocoaching om begeleiders van jonge 
kinderen (0-6 jaar) te ondersteunen in kwaliteitsvolle interacties in de opvang. 
Na deze sessie hebben deelnemers een zicht op visie, het concept én de concrete werkwijze 
van een proces videocoaching. 
De deelnemers hebben concrete handvaten om videobeelden te maken en videobeelden te 
bespreken aan de hand van het kijkkader ‘kijken naar kleine kinderen’.  
De deelnemers voelen zich sterker in het observeren van kinderen en het nadenken over 
kwaliteitsvolle interactie. 
 
Werkvorm en methodiek 

Presentatie miv concrete voorbeeleden uit de praktijk en interactieve oefeningen in kleine 
groepjes. 
 
Informatie over de lesgever 

Anne Steverlynck is docent in de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind 
Arteveldehogeschool Gent. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring als docent in 
opleidingsonderdelen met focus op ontwikkeling, spel en spelen, creatief en muzich werken, 
ondersteunen van spelen en taal, … Daarnaast heeft ze als onderzoeker expertise in het 
coachen en begeleiden van teams op het vlak van taalstimulering bij kinderen, spel en 
spelen, muzisch werken en videocoaching. 
Ine Hostyn stond mee aan de wieg van de bachelor Pedagogie van het Jonge Kind, en 
ontwikkelde van daaruit een methodiek voor videocoaching om begeleiders en kinderen 
meer te verbinden. Kwaliteitsvolle interactie is de professionele rode draad in haar werk. 
Haar expertise situeert zich op het vlak van kwaliteitsvolle interacties, videocoaching en 
pedaogogische documentatie als ingang voor collegiale reflectie. 
 

Doelgroep  

Verantwoordelijken groepsopvang 0 tot 3 jaar en buitenschoolse opvang (tot 6 jaar) 
 
Praktisch 
Duur: 3d van 10u tot 11u30 en van 13u30 tot 15u 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 22 november 2022 
Dinsdag 29 november 2022 
Dinsdag 20 december 2022 

Online 
 
CODE: 331-22VC1-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Focus op baby’s – VCOK 
 

Bij baby’s gaat er veel tijd naar zorgtaken en slaap. Bij deze, maar ook andere momenten, 
kan je heel wat kansen grijpen en creëren om baby’s te ondersteunen in hun ontwikkeling en 
interactie. In deze vorming zoomen we in op pedagogisch werken met baby’s in de 
kinderopvang.  Alle aspecten van het werk komen aan bod. Hoe kan je tijdens de verzorging 
gericht aandacht geven en het kind ondersteunen in zijn ontwikkeling? Hoe maak je dit 
moment speels en interactief? Waar hebben baby’s behoefte aan gedurende verschillende 
momenten van de dag? Wat zijn interessante speelprikkels? Hoe ga je met hen in dialoog en 
stimuleer je het onderling contact met andere kinderen? 
We gaan op al deze vragen in vooral door middel van praktische oefeningen en 
ervaringsuitwisseling. We bespreken casussen en filmpjes. 
 
Doelstellingen 

• Deelnemers staan stil bij de leef- en ervaringswereld van baby’s. 
• Deelnemers weten wat belangrijk is in het pedagogisch handelen ten aanzien van 

baby’s. 
• Deelnemers doen extra inzichten en inspiratie op om baby’s te ondersteunen in hun 

ontwikkeling op diverse terreinen. 
• Deelnemers kunnen de verschillende momenten (onthaal, spel, verzorging …) 

doorheen de dag en hoe die in de eigen praktijk zijn georganiseerd onder de loep 
nemen vanuit het perspectief van een baby. 

• Deelnemers kunnen vanuit de reflectie over hun eigen handelen en aanbod ten 
aanzien van baby’s actiepunten formuleren voor hun eigen praktijk. 

 
Werkvorm en methodiek 

Er is veel ruimte voor ervaringsuitwisseling en doe- en reflectieopdrachten, vaak in kleine 
groepjes. Er is bespreking van casussen en filmpjes. Er is ook een presentatie van inzichten 
en voorbeelden via een PowerPoint presentaties en leergesprekken. 
 
Er is ook een online variant via een Zoomsessie met presentatie en voorbeelden en veel 
ruimte voor opdrachten, uitwisseling en reflectie in kleinere breakout rooms. 
 
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 groepsopvang 0-3 jaar. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Online: 2x 0,5 dag 9u30 tot 12u30 
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Wanneer Waar 

Maandag 14 november 2022 VCOK  
Raas van Gaverestraat 67 
9000 Gent 

 
CODE: 331C-22FB2 
 

Donderdag 1 december 2022 
Donderdag 15 december 2022 

Online 
 
CODE: 331C-22FB3-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16. 
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Focus op peuters – VCOK 
 

Een uitdagend aanbod organiseren voor de oudste peuters in niet altijd evident Ze worden 
groot en raken misschien een beetje uitgekeken op het aanbod. Binnenkort maken ze 
bovendien de grote sprong naar de kleuterschool waar ze opnieuw de kleinsten zullen zijn. 
We staan stil bij de bijzondere leef- en ervaringswereld van deze leeftijdsgroep en gaan 
samen na wat dit betekent voor de eigen praktijk. 
We onderzoeken hoe we de oudere peuters op een gepaste manier kunnen uitdagen 
doorheen alle verschillende momenten van de dag en op de verschillende 
ervaringsgebieden. We gaan na hoe we hun zelfstandigheid verder kunnen stimuleren en 
hoe we een warme overgang naar de school en/of buitenschoolse kinderopvang mogelijk 
kunnen maken. Je krijgt ideeën voor een leuk en passend aanbod voor peuters zonder 
daarbij te vervallen in een schoolse aanpak als voorbereiding op de kleuterschool. 
 
Doelstellingen 

• Deelnemers staan stil bij de leef- en ervaringswereld van peuters. 
• Deelnemers weten wat belangrijk is in het pedagogisch handelen ten aanzien van 

peuters. 
• Deelnemers doen extra inzichten en inspiratie op om peuters te ondersteunen in hun 

ontwikkeling op diverse terreinen. 
• Deelnemers kunnen de verschillende momenten (onthaal, spel, verzorging, …) 

doorheen de dag en hoe die in de eigen praktijk zijn georganiseerd onder de loep 
nemen vanuit het perspectief van een peuter. 

• Deelnemers maken kennis met goede praktijken over een warme overgang van 
kinderopvang naar school. 

• Deelnemers kunnen vanuit de reflectie over hun eigen handelen en aanbod ten 
aanzien van peuters actiepunten formuleren voor de eigen praktijk. 

 
Werkvorm en methodiek 

Er is een afwisseling tussen denk- en doe-opdrachten, voorbeelden en filmfragmenten, 
bediscussiëren, veel ervaringsuitwisseling, presentatie en leergesprekken. 
 
Er is ook een online variant via één of meerdere Zoomsessies waarbij er ook veel ruimte is 
voor uitwisseling, opdrachten en reflectie in kleinere groepjes via breakout rooms (naast een 
presentatie met veel voorbeelden). 
 
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 leidinggevende in de kinderopvang. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Online: 2 sessies van een halve dag 9u30 tot 12u30. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 11 oktober 2022 
Dinsdag 29 november 2022 

Online 
 
CODE: 331C-22FP1-OL 
 

Maandag 21 november 2022 VCOK 
Raas Van Gaverestraat 67 
9000 Gent 

 
CODE: 331C-22FP2 
 

Maandag 5 december 2022 
Maandag 19 december 2022 

Online 
 
CODE: 331C-22FP3-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers. 
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Ik heb het lastig. Omgaan met emoties – HIVSET  
 

Door bepaalde gebeurtenissen in het leven van een kind kan zij/hij ander gedrag gaan 
vertonen. Wat kan de oorzaak zijn van dit gedrag? Hoe kunnen we hier gepast op reageren? 
Welke ondersteuning kunnen we als begeleider bieden? Hoe kunnen we de draagkracht 
vergroten? Hoe ga je het welbevinden van kinderen na? 
 
Doelstellingen 

Inzicht krijgen in het gedrag van kinderen. Welke signalen kunnen kinderen uitzenden en 
hoe kan je gepast reageren op hun gedrag? 
 
Werkvorm en methodiek 

Deze opleiding is een afwisseling tussen theorie, praktijk, oefeningen, ervaringsuitwisseling, 
ect. Er worden handvatten aangereikt, maar er wordt zeker ook ruimte gemaalt voor 
ervaringsuitwisseling en vragen. We gebruiken speelse methodieken die de deelnemers ook 
in de eigen praktijk kunnen gebruiken. 
 
Informatie over de lesgever 

Als vormingsorganisatie hebben wij verschillende trainers die beschikken over de nodige 
expertise en ervaring om deze vorming te geven. 
 

Doelgroep  

Begeleiders in de (buitenschoolse) kinderopvang en verantwoordelijken. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 17 november 2022 HIVSET Vormingscentrum 
Herentalsstraat 70 
2300 Turnhout 

 
CODE: 331C-22OE2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 10 en maximum 14 deelnemers. 
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(In) Hoeken Werken – K+  
 

Wel of niet in hoeken spelen … Maakt dat nu echt zo een groot verschil? 
Zeer zeker! De omgeving waarin een kind zich bevindt en de manier waarop een opvang is 

ingericht hebben een enorme impact op het gedrag van kinderen. Met speelhoeken creëer 

je niet enkel een gezellige, huiselijke sfeer, maar zorg je bovendien voor betrokken spel en 

rust in de leefgroep.  

Een hoekenwerking creëer je natuurlijk niet op 1, 2, 3. Wat zijn de aandachtspunten? Hoe 

houd je de speelhoeken aantrekkelijk en zorg je ervoor dat ze tegemoet komen aan de 

interesses van de kinderen? Hoe creëer je een gevarieerd aanbod waarbinnen alle 

ervaringsgebieden aan bod komen? 

 
Doelstellingen 

Na deze vorming kan/weet de deelnemer: 

• Wat een speelzone is 

• Wat de voordelen van speelzones/hoeken is 

• Rijke en stimulerende hoeken maken in de leefruimte 

• Een speelzone stimulerend inrichten 
 
Werkvorm en methodiek 

Reactieve vorming 
Inleefoefeningen 
Toepassing 
 
Informatie over de lesgever 

Anne is reeds meer dan vijf jaar pedagogisch ondersteuner bij VDKO waar ze dagelijks teams 

in de kinderopvang inspireert om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te 

stimuleren.  

Deze ervaringen zet ze in als vormingsmedewerker waardoor makkelijk de vertaling naar de 

praktijk gemaakt kan worden. 

 

Doelgroep  

Begeleiders in de (buitenschoolse) kinderopvang  
 

Praktisch 
Duur: 0,5 dagen van 9u30 tot 12u30 
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Wanneer Waar 

Donderdag 24 november 2022 Jeugdherberg De Blauwput 
Martelarenlaan 11A 
3010 Kessel-lo  

 
 
CODE: 331-22HW1 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Je eigen stijl restylen – HIVSET 
 

Wie al langer dezelfde job doet, kent het vast: na een tijdje lijk je in vaste patronen terecht 
te komen. Je doet vaak hetzelfde. Het werkt op zich nog wel, maar het is niet meer echt 
vernieuwend. Je merkt dat je soms in herhaling valt. Het lukt nog wel, maar de energie is 
eruit. Wil ja daar verandering in brengen? Dan is deze vorming echt iets voor jou. 
 
Je leert je stijl als kinderbegeleider kennen: je kwaliteiten en je valkuilen. Je kwaliteiten leer 
je nog bewuster gebruiken en deze op een creatieve manier inzetten. Je valkuilen leer je 
omzetten naar nieuwe mogelijkheden: een andere manier van omgaan met de kinderen, 
nieuwe manieren van spel. 
Door een speelse manier van intervisie leer je ook van elkaars aanpak. Zo haal je nieuwe 
verfrissende ideeën bij elkaar. Verder experimenteren we met creatieve manieren om spel 
licht te wijzigen zodat er een nieuw concept kan ontstaan dat nog steeds bij jouw stijl past, 
maar toch heel anders lijkt. Jij en de kinderen gaan ervan genieten. Dat kunnen we 
verzekeren! 
 
Doelstellingen 

• De deelnemers leren de kwaliteiten en valkuilen van hun eigen stijl kennen. 
• De deelnemers leren hun kwaliteiten op een vernieuwende en meer creatieve 

manier inzetten. 
• De deelnemers leren hun valkuilen omzetten naar nieuwe mogelijkheden. 
• De deelnemers leren andere manieren van aanpak van elkaar. 
• De deelnemers leren manieren om met kleine aanpassingen hun aanpak te wijzigen. 

 
Werkvorm en methodiek 

Deze opleiding is een afwisseling tussen theorie, praktijk, oefeningen, ervaringsuitwisseling, 
ect. Er worden handvatten aangreikt, maar er wordt zeker ook ruimte gemaakt voor 
ervaringsuitwisseling en vragen. We gebruiken speelse methodieken, die de deelnemers ook 
in de eigen praktijk kunnen gebruiken. 
 
Informatie over de lesgever 

Als vormingsorganisatie hebben wij verschillende trainers die beschikken over de nodige 
expertise en ervaring om deze vorming te geven. De omschrijving hieronder is van één van 
onze trainers. De vorming kan ook door iemand anders verzorgd worden. 
 
Karen Segers werkt als trainer, coach en procesbegeleider in organisaties, vooral in de 
zorgsector. Ze is gecertificeerd therapeut Interactionele Vormgeving en volgde diverse 
trainingen en opleidingen. Ze heeft ervaring met verschillende doelgroepen en is 
gespecialiseerd in communicatietrainingen, leiderschapstrainingen, Ze is getraind in 
Sociacratie 3.0 en Deep Democracy. Way of Nature en de lessen van de natuur zijn een 
voortdurende inspiratiebron. 
 

Doelgroep  

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

Wanneer Waar 

Dinsdag 13 december 2022 Hof van Watervliet 
Oude Brug 27 
8000 Brugge 

 
 
CODE: 331-22RS2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers. 
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Kinderspel: Aanbod en activiteiten vanuit kinderperspectief – CEGO 
 

In deze workshop verdiepen we ons in het spel van kinderen. Gaandeweg ontdekken we 
welke veranderingen zich opdringen om intenser spel mogelijk te maken. We reiken 
handvatten aan om je aanbod (omgeving en activiteiten) af te stemmen op de behoeften, 
interesse en noden van kinderen. Aan de hand van verschillende reflectie oefeningen 
worden de deelnemers uitgedaagd hun eigen aanbod en activiteiten kritische onder de loep 
te nemen. We duiken in de namiddag ook letterlijk tussen de materialen en ontdekken 
samen de verschillende spelmogelijkheden. Je gaat naar huis met een heleboel inspiratie om 
zelf mee aan de slag te gaan. 
 
Doelstellingen 

• De deelnemers krijgen inzichten over hoe een rijke spelomgeving eruit ziet en welke 
elementen deze moet bevatten. 

• De deelnemers krijgen inzichten over hoe ze een rijk activiteitenaanbod kunnen 
voorzien gericht op het proces. 

• De deelnemers krijgen inzichten over welke rol zij als begeleider kunnen innemen 
tijdens het vrij spel van kinderen en het begeleiden van geleide activiteiten. 

• De deelnemers krijgen inspiratie om hun omgeving en activiteitenaanbod af te 
stemmen op de behoeften en interesses van kinderen. 

 
Werkvorm en methodiek 

We vertrekken steeds vanuit een theoretisch kader dat aan de hand van verschillende 
praktijkvoorbeelden en foto’s tastbaar wordt gemaakt voor de deelnemers. Aan de hand van 
verschillende reflectieopdrachten en oefeningen dagen we de deelnemers uit hun eigen 
ruimte, activiteitenaanbod en begeleidersstijl kritisch onder de loep te nemen. 
In deelteams bedenken ze samen hoe een rijk aanbod er kan uitzien a.d.h.v. de vier 
ervaringsgebieden. Er wordt ruimte voorzien voor uitwisseling en het leren en inspireren van 
elkaar. We duiken ook letterlijk in de materialen om zelf verschillende spelmogelijkheden en 
activiteiten te ontdekken. 
 
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  

Kinderbegeleiders, leidinggevenden en coaches uit de groeps- en gezinsopvang voor baby’s 
en peuters. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
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Wanneer Waar 

Maandag 7 november 2022 CC Hasselt  
Kunstlaan 5  
3500 Hasselt 

 
 
CODE: 331C-22KS2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 25 deelnemers. 
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Kwaliteit troef! Spelenderwijs kennismaken met het pedagogische 

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. 
 
Doelstelling 

• Al spelend kennismaken met het pedagogische raamwerk 
• Reflecteren over de eigen werking 
• Nadenken over acties voor de toekomst. 

 
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: 0,5 dag van 9u30 tot 12u30 
 

Wanneer Waar 

Maandag 28 november 2022 Online 
 
CODE: 331-22S2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 12 deelnemers. 
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Lagereschoolkinderen en online gevaren (webinar) – Divers vzw 
 
Als professional in de kinderopvang is mediaopvoeding part of the job. Misschien krijg je 
regelmatig vragen van ouders of kinderen? 
Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of mobiele telefoons. Het 
wordt daardoor steeds lastiger om kinderen in de media te begeleiden. Het is dus nodig om 
kinderen te stimuleren zelf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim 
met media om te gaan. 
Je kan met kinderen en jongeren een gesprek aanknopen om de kansen van media volop te 
benutten. Tegelijk behoed je hen voor de mogelijke risico’s 
 
Doelstelling 

Na de vorming willen we dat: 

• De deelnemer kennis heeft van de verschillende gevaren van het internet 

• De deelnemer weet welke preventieve en reactieve stappen ze kunnen zetten bij 
online problemen 

• De deelnemer zelfstandig kan handelen bij een situatie 

• De deelnemer/organisatie kan met een kind/jongere een gesprek aanknopen over 
sociale media. 

 

Werkvorm en methodiek 

Deze online vorming biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende 
voorbeeldsituaties inzicht in de online gevaren. 
We focussen op het zelf laten aanbrengen van ervaring/situaties. Daarom vragen we om – 
op voorhand – concrete voorbeelden uit de praktijk door te geven. 
 
Informatie over de lesgever 

Els Keyen  

Studies: Licentiaat in de Criminologische wetenschappen 

Maatschappelijk Assistent Postuniversitaire vormingscyclus ‘Overlast en de maatschappelijke 

aanpak ervan’ Postuniversitaire vormingscyclus ‘Ernstige jeugddelinquentie; mythe of 

Realiteit’ ‘Getuigschrift Pedagogische 

bekwaamheid’  

 

Werkervaring: 

Docent bij: vzw Divers,  Syntra - Syntra West (Kortrijk) en Syntra AB (Berchem) 2010 – heden  

Taken: Uitwerken en doceren van de cursussen:  Criminologie, Deontologie, 

bronnenonderzoek, onderzoeksmethoden, 

rapportering en verslaggeving in de ondernemersopleiding. Uitwerken en onderbouwen van 

methodieken en informatiemappen met betrekking tot maatschappelijke thema’s Freelance 

vormingen uitwerken en geven in 

Vlaanderen en Brussel.  

Stafmedewerker leerrecht - Stad Mechelen, dienst onderwijsondersteuning 2016 – 2017  
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Taken: Rond de thema’s ongekwalificeerde uitstroom, vervroegd schoolverlaten, spijbelen, 

NEETjongeren en jongeren@risk. 

 

Coördineren van het Overlegplatform leerrecht Opvolgen en coördineren van de 

Protocolovereenkomst onderwijs/politie/parket Organiseren van vergaderingen en 

werkgroepen (Overlegplatform Leerrecht, spijbelen, evaluatie van de Protocolovereenkomst 

onderwijs/politie/ parket, …)  

Onderhouden van relaties met interne en externe diensten (provincie Antwerpen, lokale 

politie, parket, 

onderwijsinstellingen, welzijnsvoorzieningen, VDAB, hulpverlening, …)  

Opvolgen van ontwikkelingen en inzichten binnen het werkgebied Stafmedewerker sociale 

preventie - Stad Mechelen, dienst preventie & veiligheid 2008 – 2015 

 

Vormingswerker/preventiewerker – CAW, regio Vilvoorde vzw, JAC Vilvoorde 2000 - 2007  

Hulpverlener/vormingswerker –CAW Het welzijnshuis vzw, Justitieel Welzijnswerk 1999 – 

2000 

 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders die werken in de groepsopvang 3-12j 
 
Praktisch 
Duur: webinar van 13u30 tot 15u 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 11 oktober 2022 Online 
 
CODE: 331-22OG1-W 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8  
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Neem een duik in je organisatie: aan de slag met je beleidsvoerend 

vermogen – K+ 
 

Kwaliteitsvolle kinderopvang wordt vaak vernauwd tot een kwaliteitsvolle pedagogische 
werking. Echter komt er zoveel meer kijken bij kinderopvang dan pedagogie. 
Je werkt in teamverband, je bent liefst financieel gezond, je zorgt dat kinderen in een veilige 
en gezonde omgeving kunnen opgroeien, je ziet dit graag weerspiegelt in je hele organisatie 
en hoopt dat ouders de weg naar jouw opvang vinden. 
 
Hoe houden deze elementen elkaar in evenwicht en op welke manier kan jij hier invloed op 
uitoefenen? Ontdek het in deze vorming! 
 
Doelstellingen 

• Verantwoordelijken kennen de thema’s en dragers van het beleidsvoerend 
vermogen. 

• Verantwoordelijke verwerven inzicht in hoe deze thema’s en dragers worden 
vertaald in de eigen praktijk. 

• Verantwoordelijken leren verbanden te leggen tussen verschillende thema’s en 
dragers. 

 
Werkvorm en methodiek 

We vertekken vanuit een theoretisch kader en zorgen voor relfectie-oefeningen en 
groepsopdrachten. 
 
Informatie over de lesgever 

Anne is regionaal ondersteuner in de kinderopvang, heeft ervaring als verantwoordelijke in 
de buitenschoolse kinderopvang en als pedagogisch verantwoordelijke. 
Anne is mede-ontwikkelaar van de OKRA. De Organisatie analyseKAart waar we teams laten 
nadenken over hun organisatie aan de hand van de thema’s en dragers van het 
beleidsvoerend vermogen. 
 

Doelgroep  

Verantwoordelijken in de kinderopvang. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag + 0,5 dag intervisie online twee maanden later 
Dag 1: 9u30 tot 16u 
Dag 2: 9u30 tot 12u30 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 13 september 2022 
Donderdag 8 december 2022 - online 

De Blauwput 
Martelarenlaan 11A 
3010 Leuven 

 
 
CODE: 331-22ND2-BL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 15 deelnemers. 
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Omgaan met huilbaby’s – Divers 
 

• We leren werken met een schema om huilgedrag in kaart te brengen 
• We leren hoe we een gedegen opvolging kunnen doen en kunnen werken met 

observaties 
• Communicatie aangaan met ouders en communicatietechnieken om ouder correct te 

bevragen 
• Overzicht van medische en pedagogische inzichten i.v.m. huilen 
• Hechting en huilen 
• Effect van de belasting op jezelf en hoe je hiermee best aan de slag gaat. 

 

Doelstellingen 

• Je leert gepast reageren op veelvuldig huilen. 
• Je leert wat de oorzaken van huilen kunnen zijn. 
• Je krijgt zowel medisch als pedagogisch inzicht in de aanpak of doorverwijzing. 
• Je leert te signaleren bij een niet pluis gevoel. 
• Je krijgt inzicht in het effect van huilen op jou. 

 

Werkvorm en methodiek 

• We leren van elkaar 
• Door het gebruik van beeldmateriaal waar oefeningen aan gekoppeld worden en 

achteraf besproken worden 
• Theoretische inzichten en oefeningen worden afgewisseld. 

 
Informatie over de lesgever 

Sophie van Antwerpen. 
Ziekenhuisverpleegkundige en pediatrisch verpleegkundige. 
Met 23 jaar voltijds werkervaring in de ziekenhuiswereld en 5 jaar lesgeven achter de rug bij 
CVO LBE Berchem, richting personenzorg, lesgever kraamzorg. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders groeps- en gezinsopvang. 
 

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

Dinsdag 18 oktober 2022 De Blauwput 
Martelarenlaan 11A 
3010 Leuven 

 
 
CODE: 331-22HB2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 15 deelnemers. 
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Ouderparticipatie in jouw opvang – VCOK 
 

We zijn het er allemaal over eens dat ouders een belangrijke rol spelen in de kinderopvang. 
We erkennen hen als de eerste opvoeder en een goede samenwerking tussen ouders en 
opvang is in het belang van zowel kinderen, gezinnen als begeleiders. Het accent in deze 
vorming ligt op ouderbetrokkenheid. Hoe kan je die realiseren. Welke aanpak werkt goed? 
Wat kan je verwachten?  
Er bestaat geen beste vorm van participatie. Elk gezin, elke ouder participeert op zijn of haar 
manier. Samen reflecteren we over ouderparticipatie in jouw opvang. We staan stil bij het 
perspectief van de opvang en de kinderbegeleiders en bij de verschillende perspectieven van 
ouders. We zoeken samen naar actiepunten om het ouderbeleid aan te pakken vanaf de 
allereerste kennismaking met de ouders tot het moment dat ze samen met hun kind(eren) 
jouw opvang uitzwaaien. 
 
Doelstellingen 

• Deelnemers weten wat het begrip ouderparticipatie betekent en kunnen er 
verschillende aspecten van benoemen (samen leven, samen doen, samen denken, 
samen beslissen, samen actie ondernemen in de wijk) 

• Deelnemers kunnen verwoorden waarom een goede relatie met ouders belangrijk is. 
• Deelnemers kennen belangrijke uitgangspunten bij het vormgeven van 

ouderparticipatie. 
• Deelnemers kunnen  ouderbetrokkenheid op verschillende momenten in de opvang 

(intake, wennen, dagelijks heen-en-weer, speciale gelegenheden, …) bekijken vanuit 
het perspectief van ouders. 

• Deelnemers hebben nieuwe inspiratie voor ouderparticipatie in de eigen werking en 
kunnen nieuwe acties bedenken. 

• Deelnemers kunnen hun eigen praktijk kritisch onder de loep nemen en actiepunten 
voor de toekomst formuleren. 

 
Werkvorm en methodiek 

Na een korte presentatie van het gebruikte kader over ouderbetrokkenheid werken we 
actief en interactief met veel ervaringsuitwisseling en voorbeelden die we samen onder de 
loep nemen. We reflecteren via filmfragmenten, stellingen, casussen en onderzoek van de 
eigen praktijk. Er zijn ook diverse brainstormopdrachten. 
 
Van deze vorming is er oon een online variant via een Zoomsessie met presentatie en 
voorbeelden en veel ruimte voor opdrachten, uitwisseling en reflectie in kleinere breakout 
rooms. 
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Informatie over de lesgever 

Annelies Roelandt studeerde pedagogische wetenschappen en sociaal werk aan de 
Universteit Gent en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staan in voor vorming aan en 
ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema’s. 
 
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. Zij 
geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de 
kinderopvang. 
 

Doelgroep  

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

Wanneer Waar 

Donderdag 29 september 2022 VCOK 
Raas Van Gaverestraat 67 
9000 Gent 

 
 
CODE: 331-22OP2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 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. 
 

Doelstellingen 

We leren de zeven basisvaardigheden om een gesprek te hebben met ouders aan: 
• Contact maken 
• Je doel van het gesprek vasthouden 
• Spreken vanuit observatie 
• Positieve krachten van het kind benoemen 
• Leiding nemen en geven 
• In een gesprek de juist afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als 

begeleider 
• Het gesprek afronden. 

 
We leren hoe we een gesprek kunnen nabespreken met collega’s. 
 

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 groepsopvang baby’s en peuters 
 

Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Duur online: 0,5d van 9u30 tot 12u30. 
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Wanneer Waar 

Woensdag 5 oktober 2022 Online 
 
CODE: 331-22O2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 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. 
 

Doelstellingen 

• Over kernelementen uit eigen visie en praktijk kunnen reflecteren. 
• Kernelementen uit eigen visie en praktijk kunnen linken aan het MeMoQ-

kwaliteitskader. 
• Kernelementen uit eigen visie en praktijk kunnen benoemen. 
• Trainen in communicatieve vaardigheden 
• Vaardiger worden in gesprekken over het werk met externen (ouders, inspectie, 

stagiairs …). 
 

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: 2 halve dagen van 9u30 tot 12u30 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 10 oktober 2022 
Dinsdag 25 oktober 2022 

Online 
 
CODE: 331-22P2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 20 deelnemers. 
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Reflecteren en leercultuur – VCOK 
 

Werken in de kinderopvang vraagt 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. 
 

Doelstellingen 

• Vaardiger worden in reflecteren. 
• Vaardiger worden in reflectie van medewerkers en/of collega’s begeleiden. 
• Inzicht in belangrijke elementen voor een goede leercultuur. 
• Kennis van tools die je kan inzetten om reflectie en goede leercultuur te bevorderen. 
• Analyse van de leercultuur in de eigen werking maken en aanzet tot een actieplan. 

 

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: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 18 oktober 2022 Scoutshuis 
Wilrijkstraat 45 
2040 Antwerpen 

 
 
CODE: 331-22R2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 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.  
 

Doelstellingen 

• Motivatie en goesting creëren dat begeleiders aan de slag willen gaan met risicovol 
spel. 

• Handvatten geven aan begeleiders om met risicovol spel aan de slag te gaan. 
• Begeleiders laten ervaren wat risicovol spel kan inhouden. 

 

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 ... 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 

Simon Wemel: “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: 1 dag van 9u30 tot 16u30.  
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Wanneer Waar 

Dinsdag 4 oktober 2022 Scoutshuis 
Wilrijkstraat 45 
2040 Antwerpen 

 
 
CODE: 331C-22D2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 20 deelnemers. 
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Ruimte en materiaal als pedagoog voor kinderen: Loris Malaguzzi– 

VCOK 
Kinderen leren niet alleen door tussenkomst van volwassenen of door zelf en samen met 
andere kinderen te ontdekken. Ook de fysieke omgeving waarin ze vertoeven, heeft een 
sterke pedagogische invloed. 
In Reggio Emilia en andere Noord-Italiaanse steden spreekt men in navolging van Loris 
Malaguzzi over ‘ruimte en materialen als derde pedagoog voor kinderen’. 
In deze vorming ontdek je door middel van foto’s en praktijkvoorbeelden uit kinderopvang, 
door oefeningen en analyse van de eigen praktijk de betekenis van dit idee. Je keert terug 
met inzichten en concrete ideeën over boeiend en minder alledaags spelmateriaal en over 
het inrichten van een leef- en speelruimte voor een groep kinderen. 

Je krijgt nieuwe inzichten en ideeën over dimensie 5 'Omgeving'.  

Doelstellingen 

Na de vorming kan de deelnemer:  
• Inzicht hebben in belangrijke principes over het inrichten van spelruimte voor 

kinderen 
• Zicht hebben op concrete ideeën over boeiend en ook minder alledaags 

spelmateriaal 
• Kennis hebben van basisregels bij het inrichten van een speelruimte voor 

kinderopvang 
• Reflecteren over ruimte en materialen aan de hand van de ervaringsgebieden 
• Vertaalslag maken naar de eigen praktijk: reflectie op eigen ruimtes en 

materiaalgebruik en actiepunten kunnen formuleren. 
 

Werkvorm en methodiek 

De deelnemers ontvangen een link meer een vooral opgenomen filmpje dat ze gedurende 14 
dagen op een zelfgekozen moment kunnen bekijken met een opdracht voor de eigen 
praktijk. Nadien volgt er een Zoomsessie van ongeveer een uur met de lesgever en alle 
deelnemers samen voor uitwisseling, verdieping en vragen. 
 
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 een leidinggevenden in de groepsopvang 
 

Praktisch 
Duur: filmpje en opdracht 14 dagen voor de zoomsessie. Zoomsessie van 12u30 tot 13u30. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 25 oktober 2022 Zoomessie 
 
CODE: 331-22RM1-BL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 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. 
 

Doelstellingen 

• We leren over open einde materiaal. 
• We leren spelen over kosteloos materiaal. 
• Concrete ideeën aanreiken over kosteloos spelmateriaal. 

 

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 een groepsopvang baby’s en peuters 
 

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

Dinsdag 11 oktober 2022 Hof van Watervliet 
Oude Brug 27 
8000 Brugge 

 
 
CODE: 331C-22SN2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 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?  
 
 Doelstellingen 

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 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
  



55 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 10 november 2022 CC Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 

 
 
CODE: 331C-22C2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 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. 
 

Doelstellingen 

We bekijken 4 elementen die je kan gebruiken om nieuwe spelen te maken of bestaande 
spelen om te vormen tot nieuwe spelen: 

• De roos, dobbelsteen … 
• Analyseren en aanpassen van spelelementen 
• Spelelementen weglaten, toevoegen, combineren 
• Vertrekken vanuit een bestaand concept. 

 
We testen de methodes tijdens de vorming uit, zodat je met enkele zelfgemaakte kant-en-
klare spelen naar huis kan. 
 

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 groepsopvang baby’s en peuters of uit de buitenschoolse 
kinderopvang. 
 

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

Donderdag 6 oktober 2022 HIVSET Vormingscentrum 
Herentalsstraat 70 
2300 Turnhout 

 
 
CODE: 331C-22I2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 16 deelnemers. 
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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. 
 

Doelstellingen 

- Inzicht in de pedagogische ideeën van Loris Malaguzzi en die kunnen vertalen naar spel 
en het geven van spelimpulsen. 

- Inzichten in de ervaringsgebieden bij jonge kinderen en in boeiende spelmaterialen. 

- Spelkoffers kunnen samenstellen die inspelen op de eigenheid en interesses van 
kinderen. 

- Reflecteren op de eigen praktijk en het eigen handelen op vlak van spel, spel begeleiden 
en interessante materialen uitzoeken. 

 

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. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 20 september 2022 Online  
 
CODE: 331-22LM2-OL 
 

Donderdag 13 oktober 2022 Online  
 
CODE: 331-22LM3-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers. 
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Taal en meertaligheid – VCOK 
 
In deze vorming denk je samen met anderen na over de belangrijke rol die de kinderopvang 
kan spelen in het stimuleren van taalontwikkeling. We buigen ons over de 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 te link met het MeMoQ-kader. 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 voorbeeld, tips en adviezen uit. We vertrekken 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. 
 

Doelstellingen 

• Inzicht in een referentiekader om te kijken naar taalbeleid in kinderopvang met 
respect voor de thuistaal van elk kind. 

• Wetenschappelijke achtergrond bieden over meertaligheid bij jonge kinderen. 
• Zicht op diverse mogelijkheden om taal van (meertalige) kinderen te stimuleren. 
• Vaardiger worden in taalstimulatie bij jonge kinderen. 
• Analyse van taalbeleid en -praktijk in de eigen werking en aanzet tot een actieplan. 

 

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 klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Duur online: 2 x 3u van 9u30 tot 12u30. 
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Wanneer Waar 

Maandag 26 september 2022 
Maandag 24 oktober 2022 

Online 
 
CODE: 331-22T2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 20 deelnemers. 
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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. 
 
Doelstellingen 

• Kennismaken met de methode van Thomas Gordon 
• Zoeken van 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: 2x 0,5d 9u30 tot 12u30.  
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Wanneer Waar 

Donderdag 6 oktober 2022 
Donderdag 27 oktober 2022 

Online  
 
CODE: 331-22TG2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 18 deelnemers. 
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Tijd om te wennen – VCOK 
 
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. 
 
Doelstellingen 

• Inzicht in het belang van wennen voor alle betrokkenen: kinderen, gezinnen en 
kinderbegeleiders/opvang. 

• Inzicht in belangrijke elementen van een goede wenprocedure (zoals 
wederkeringheid) en die kunnen toepassen. 

• Analyse van de sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk kunnen maken en aanzet 
tot een actieplan. 

 
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.  
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 
jaar. 
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Praktisch 
Duur online: 9u30 tot 12u30. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 21 november 2022 Online 
 
CODE: 331-22TW2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 20 deelnemers. 
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Verontrusting in de thuissituatie: Hoe pak je dit aan? – K+ 
 

Als begeleider in de kinderopvang, sta je erg dicht bij kinderen en hun gezin. Af en toe zie je 
situaties waar je vragen bij hebt of waar je je zorgen over maakt. In deze vorming reiken we 
handvatten aan om met deze bezorgdheden aan de slag te kunnen. Op welke manieren kan 
je als team attent zijn? Hoe ga je een gesprek aan met ouders over jouw bezorgdheden? 
Waar kan je terecht voor advies? We maken je wegwijs in de verschillende alarmsignalen en 
symptomen van een verontrustende thuissituatie. 
 
Doelstellingen 

• Begeleiders herkennen signalen van verwaarlozing en mishandeling. 
• Begeleiders leren attent te zijn op deze signalen. 
• Begeleiders kunnen eerste gesprekken aangaan met ouders. 
• Begeleiders weten met welke instanties ze contact kunnen opnemen inzake verdere 

opvolging. 
• Begeleiders leren communiceren in team inzake verontrusting. 

 
Werkvorm en methodiek 

We vertrekken vanuit een theoretisch kader: 

• Groepsopdrachten 

• Rollenspel 

• Casusbesprekingen. 
 
Informatie over de lesgever 

Anne is pedagogisch ondersteuner waar ze dagelijks teams in de kinderopvang coacht op 
verschillende thema’s. Ze heeft tevens een meerdaagse opleiding gevolgd rond 
‘verontrusting in de thuissituatie’ bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. 
 

Doelgroep  

Begeleiders en verantwoordelijken in de kinderopvang (0-12 jaar). 
 
Praktisch 
Duur: 1 volledige dag + 0,5 dag intervisie. 
Dag 1: 9u30 tot 16u. 
Dag 2: 9u30 tot 12u30. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 15 november 2022 
Maandag 12 december 2022 

De Blauwput 
Martelarenlaan 11A 
3010 Leuven 

 
 
CODE: 331-22VT2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Wachttijden 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 kunen 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 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. 
 

Doelstellingen 

• De organisatie van de opvangdag vanuit het perspectief van kinderen kunnen 
evalueren. 

• Inzichten opdoen over het vormgeven van een rijk aanbod voor kinderen op elk 
moment van de dag en kunnen vertalen naar concrete toepassingen voor de 
dagelijkse praktijk. 

• Analyse van de sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk kunnen maken met 
aanzet tot een actieplan. 

 

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 team in de buitenschoolse opvang. Zij geeft vormingen over pedagogische en creatieve 
thema’s voor kinderbegeleiders en onthaalouders. 
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden in de buitenschoolse kinderopvang. 
 

Praktisch 
Duur online: 9u30 tot 12u30. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 8 november 2022 Online 
 
CODE: 331-22WB2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 20 deelnemers. 
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Wachttijden in de 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 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. 
 
Doelstellingen 

• De organisatie van de opvangdag vanuit het perspectief van kinderen kunnen 
evalueren. 

• De concepten ‘welbevinden’, ‘betrokkenheid’, ‘geïntegreerde ontplooiingskansen’ en 
‘ervaringsgebieden’ (pedagogisch raamwerk en MeMoQ) kennen en kunnen 
toepassen op de eigen praktijk. 

• Analyse van de sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk kunnen maken en aanzet 
tot een actieplan. 

 

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.  
 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 
jaar. 
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Praktisch 
Duur online: 9u30 tot 12u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 22 september 2022 Online 
 
CODE: 331-22WA2-OL 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum  8 en maximum 20 deelnemers. 
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Werken met het zelfevaluatie-instrument MeMoQ  – VCOK 
 
Tijdens deze vorming maak je kennis met het zelfevaluatie-instrument uit met 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 als 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 je dit instrument in 
je voorziening kan gebruiken of implementeren. 
  

Doelstellingen 

• Deelnemers leren het zelfevaluatie-instrument kennen. 
• Deelnemers krijgen zicht op hoe ze het zelfevaluatie-instrument kunnen gebruiken. 
• Deelnemers krijgen voorbeelden van hoe andere organisaties met het instrument 

aan het werk zijn gegaan. 
• Deelnemers kennen de inhoud van één of meerdere dimensies uit het instrument en 

kunnen reflecteren over de eigen praktijk. 
 

Werkvorm en methodiek 

Online: 
• Een filmpje: je krijgt een persoonlijke link om een filmpje online te bekijken. Deze link 

is een weekbeschikbaar. 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. 
 

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

Domien De Schrijver studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool in 
Gent. Als pedagogisch ondersteuner geeft hij vormingen aan onthaalouders, 
kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang. 
 

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: 2 x 0,5d 9u30 tot 12u30. 
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Wanneer Waar 

Maandag 5 december 2022 VCOK 
Raas Van Gaverestraat 67 
9000 Gent 

 
 
CODE: 331-22MQ2 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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2. Vormingen rond omgaan met lastig en agressief gedrag 
 

ICOBA, het kennis- en expertisecentrum rond omgaan met lastig en agressief gedrag 
organiseert vormingen specifiek rond dit thema. 
 
Via Extranet kan je je inschrijven voor het open aanbod. 
 
Ook in 2022 kan je vormingen rond het thema agressie in company organiseren. De 
voorwaarden en procedure voor de aanvraag van een in company vind je op Wat moet je 
weten over in company vorming van ICOBA? | Icoba 
 
 
Je kan kiezen uit een ruim aantal vormingen. Bekijk het overzicht op Opleidingen incompany 
| Icoba. 
 
Vragen? Mail ons via icoba@vivosocialprofit.org   
  

https://www.icoba.be/?
https://www.icoba.be/wat-moet-je-weten-over-company-vorming-van-icoba?
https://www.icoba.be/wat-moet-je-weten-over-company-vorming-van-icoba?
https://www.icoba.be/opleidingen-incompany?
https://www.icoba.be/opleidingen-incompany?
mailto:icoba@vivosocialprofit.org
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Intervisie voor agressiecoaches - Impuls vzw 
 
Je bent agressiecoach in je organisatie en op zoek naar uitwisseling, oefening, bespreken, 

delen, bevragen, kaderen…?  

We gaan een halve dag samen aan de slag. 

 

Doelstellingen 

We leren en groeien door de eigen praktijk als agressiecoach te toetsen aan de praktijk van 

andere coaches. 

 

Werkvorm en methodiek 

Intervisie en uitwisseling. 

 

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 

Agressiecoaches. 
 
Praktisch 
Online:  halve dagen van 9u30 tot 12u30. 
Klassikaal: halve dagen van 9u30 tot 13u00. 
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Wanneer Waar 

Donderdag 
22 september 2022 

Jeugdherberg De Blauwput 
Martelarenlaan 11A 
3010 Leuven 
 
 
Code: 319331-IC56 
 

Donderdag 
17 november 2022 

ONLINE 
 
Code: 319331-IC57 
 

 
Aantal deelnemers 
Online:  Minimum en maximum 8. 
Klassikaal:  Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Oplossingsgericht aan de slag met de app LifeCity – 

Onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn 
 

 

Maak kennis met de app LifeCity. In de jeugdhulp is een intensieve, individuele opvolging en 

begeleiding van elk kind en elke jongere van levensbelang. Een belangrijk deel van deze 

begeleiding bestaat uit het voeren van gesprekken voor individuele begeleiding. 

 

Met deze online tool ondersteun je individuele begeleidingsgesprekken met kinderen. Met 

LifeCity ga je samen, in het hier en nu én oplossingsgericht aan de slag rond emoties, 

talenten, dromen en hulpbronnen van het kind.  

 

Via de workshop maak je het gebruik van deze app helemaal eigen zodat je het op een 

verbindende manier inzet in (moeilijke) gesprekken met kinderen.  

 

Elke deelnemer van de vorming krijgt een licentie om gedurende drie maanden de app te 

gebruiken voor 2 kinderen en een LifeCity handboek. 

 

Doelstellingen 

Na de vorming: 

• ben je vertrouwd met blended care in het algemeen en het gebruik van de app in 
het bijzonder. 

• heb je met oefeningen en praktijkvoorbeelden geproefd van de 
oplossingsgerichte mindset. 

 

Werkvorm en methodiek 

Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag en oefen je om de basis van het 

oplossingsgericht coachen en het werken met de LifeCity app in de vingers te krijgen.   

 

Informatie over de lesgever 

Chris Van Dam heeft 20 jaar ervaring als personal coach, teamcoach, workshopbegeleider en 

auteur van vakliteratuur. Zijn ervaring in het werken met kleuters met gedrags- en 

emotionele problemen en als groepsleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie, vormen een 

drijfveer om het oplossingsgerichte gedachtegoed te vertalen naar het werken met 

kinderen.  

 

dr. Joke De Wilde is orthopedagoge. Vooraleer ze een carrière in onderzoek startte, werkte 

ze kort met kinderen/jongeren en hun gezinnen in een revalidatiecentrum. In 2017 startte ze 

met het FAITH-project waarbij de app LifeCity werd ontwikkeld. 
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Doelgroep  

Hulpverleners werkzaam met kinderen in de jeugdhulp, de sector van personen met een 
beperking, de ambulante hulpverlening, het jeugdwelzijnswerk, de geestelijke 
gezondheidszorg …. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag, van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 22 november 2022 Scoutshuis  
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen  
 
CODE: 319331-IC69 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 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 

Na de vorming: 

• kan je vanuit een positieve benadering omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag 
in de opvang.  

• kan je 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 9u30 -12u30 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 7 oktober 2022  
Vrijdag 14 oktober 2022 
 

Scoutshuis  
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen  
 
CODE: KOP-IC33 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 6 en maximum 20 deelnemers. 
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Opvang en nazorg voor medewerkers na schokkende gebeurtenissen 

door een nazorgteam (peersupport) - The Human Link 

 

Medewerkers uit de organisatie worden opgeleid zodat ze nadien zelf in staat zijn om bij 

agressie of andere schokkende gebeurtenissen aan hun collega’s efficiënt de nodige steun te 

verlenen. Zowel de kennis en vaardigheden met betrekking tot de eerste opvang (vlak na het 

incident) en de nazorg (in de eerste weken na het incident) komen aan bod. 

 

Doelstellingen 

Na de vorming: 

• is je kennis over de impact en verwerking van schokkende gebeurtenissen vergroot. 

• heb je de vaardigheden aangeleerd en ingeoefend om deze kennis in de praktijk om 
te zetten 

• kan je vanuit de organisatie de juiste steun aanreiken naar aanleiding van incidenten 

• ben je in staat om zelfstandig verder te kunnen en opvanggesprekken te voeren in 
groep of individueel bij collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben 
meegemaakt. 

 

Werkvorm en methodiek 

Interactieve les waarbij theorie en praktijk zich afwisselen.  
Oefenen met zeer veel eigen casusmateriaal en van de lesgever praktische oefeningen om 
vaardigheden apart in te oefenen. 
 

Informatie over de lesgever 

De lesgever is een medewerker van The Human Link. Hij/zij is master in de klinisch 
psychologie, bijkomend opgeleid in gedragstherapie of eerstelijnszorg. Alle medewerkers zijn 
gespecialiseerd in chronische en acute stress. De opleiders hebben uitgebreide ervaring wat 
betreft het toepassen van opvang en nazorg in de organisatiecontext. Bovendien hebben ze 
jarenlange ervaring opgebouwd in het individueel opvangen en begeleiden van mensen met 
traumaklachten, stressklachten, overspanning en burn-out. 
 

Doelgroep  

Medewerkers die deel uitmaken van het opvang- en nazorgteam in de organisatie. 
 
Praktisch 
Duur: 3 dagen telkens van 9u tot 16u. 

Wanneer Waar 

donderdag 13 oktober 2022 
donderdag 20 oktober2022 
donderdag 27 oktober 2022 

Scoutshuis Hopper zaal Avonturier,  
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 
CODE: 319331-IC66 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 6 en maximum 12 deelnemers. 
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De Rustbox: naar een kalm brein bij jongere en begeleider - 
Survivalacademie - initiatief van Edutech 

 

De Rustbox is een tool met rustbrengers voor kinderen, jongeren, cliënten en hun 

begeleiders. Deze blended tool (een onlinetool als ondersteuning van offline face-to-face 

contacten) brengt inzicht bij begeleiding in triggers en rustbrengers. De Rustbox brengt het 

gesprek op gang tussen kinderen, jongeren en begeleiders over wat je van mekaar ziet en 

nodig hebt bij spanningsopbouw. 

 

Daar waar voorganger de Sorrybox gericht is op het bieden van hulpmiddelen en 

methodieken om te werken aan herstel na een conflict, richt de Rustbox zich preventief op 

wat je kan doen voor je de controle over jezelf verliest en dreigt te verzeilen in een vecht-

vlucht-vriesreactie. 

 

In de voormiddag verwerf je inzicht in de werking van het stressbrein in relatie tot 

probleemgedrag en de dynamiek tussen begeleider en cliënt. Ieder van ons heeft een 

Window of Tolerance, een venstertje waarbinnen je kan omgaan en afstemmen op 

stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen. Het wordt moeilijk wanneer de spanning 

daalt of stijgt tot buiten je stressvenster. Je denken wordt uitgeschakeld en het instinct 

neemt het van je over. Inzicht in jouw venstertje en ontdekken hoe je terug kan reguleren bij 

onder- of overspanning is waar de Rustbox op doelt.  Je maakt er je eigen individuele 

rustplanner die je helpt om tijdig signalen te herkennen en terug binnen het venstertje van 

je kalme brein te komen. 

 

In de namiddag bekijken we samen de rijk gevulde Rust-o-theek, een verzameling van 

methodieken die jou en/of de jongere kunnen helpen om je stressniveau te reguleren. Een 

overgroot deel zijn non-verbale methodieken die de werking van onze hersenstam kunnen 

stimuleren. We proberen de inhoud af te stemmen op noden en mogelijkheden op de 

werkvloer en onze dagelijkse praktijk. 

 

Doelstellingen 

Na de vorming: 
• Is je inzicht vergoot in emotionele spanningsopbouw en de stressdynamiek tussen 

cliënt en begeleider.  
• Weet je meer over de werking van het stress-brein en de ‘window of tolerance’. 
• Weet je op welke manieren en met welke tools je het kalme brein beïnvloedt. 

 

Werkvorm en methodiek 

We wisselen theoretische inzichten af met praktijkvoorbeelden en concrete oefeningen. We 
maken uitvoerig gebruik van beeldmateriaal. Afhankelijk van de beschikbare hardware 
worden ook filmpjes in virtual reality getoond. 
 
  

https://www.icoba.be/opleiders/75946


82 
 

Informatie over de lesgever 

Eric Beke is psycho-pedagoog verbonden aan MPC Terbank in Heverlee. Hij ondersteunt er 
teams en zorgtrajecten van jongeren met een verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen (GES+). Hij is deskundige rond de dynamiek sociaal- emotionele 
ontwikkeling en herstelgericht werken. 
 
In bijberoep is hij stress en burn-out coach en begeleidt hij organisaties bij het verhogen van 
psycho-sociaal welzijn bij cliënten en personeel. 
 
Hij is coördinator van de Survivalacademie en als cyberpedagoog initiatiefnemer van 
sorrybox.be  en rustbox.be  
 
Doelgroep  

Begeleiders, coördinatoren, pedagogen, therapeuten, gezinsbegeleiders (319 en 331). 

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

Wanneer Waar 

Vrijdag 30 september 2022 Online 
 
CODE: 319331-IC59 
 

 
Aantal deelnemers 
Offline: min 8 - max 16 deelnemers. 
Online: min 8 – max 12 deelnemers. 
  

http://www.mpcterbank.be/
http://sorrybox.be/
http://www.rustbox.be/
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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 je doelgroep om zich te 
ontwikkelen en ruimte creëert voor seksuele beleving.  
 
Je leert 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 een 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 
We gaan aan de slag met het Sensoa Vlaggensysteem, de beleidstool Grenswijs, bespreken 

casussen en voorzien plenaire sessies. 
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Informatie over de lesgever 

Lies Pauwels begeleidt als freelancer bij Sensoa beleidsprocessen bij tal van organisaties om 
beleid te evalueren en op te stellen. Eveneens geeft ze onder de vlag van Sensoa vormingen 
rond het vlaggensysteem voor minderjarigen en volwassenen. Daarnaast is ze zelfstandig 
psychotherapeut.  
 

Doelgroep  

Iedereen die binnen de sector 319.01 of 331 werkt aan een beleid rond grensoverschrijdend 
gedrag: leidinggevenden, directie, sleutelfiguren … 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag  
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 23 september 2022 van 9u30-

16u30 

 

ONLINE 
 
319331-IC62 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Train de trainer omgaan met agressie – D-nA 
 

Als hulpverlener kom je heel wat agressie tegen. Agressie voorkomen, ermee omgaan en 
zorgen voor opvang na een agressiesituatie zijn fundamentele vaardigheden die je best up-
to-date houdt. Interne trainers spelen hierin een sleutelrol. Want zij hebben voeling met de 
werking en de concrete situaties, de interne cultuur en geschiedenis van de organisatie. 
Deze 5-daagse training met terugkomdag wil beginnende en ervaren interne trainers 
ondersteunen in hun rol. 
 
Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. 

Doelstellingen 
Na de vorming: 

• heb je zicht op je eigen en de nodige expertise rond ‘omgaan met agressie’ 

• ken je de plaats van training binnen het agressiebeleid van de organisatie 

• kun je via gerichte interventies opleiding geven rond dit thema 

• kan je hiervoor een lesplan met gepaste werkvormen opstellen 

• heb je inzicht in het gepast begeleiden van rollenspelen rond dit thema 

• kun je de nodige signalen die er tijdens een training naar boven komen analyseren en 
signaleren binnen de eigen organisatie 

• kan je inschatten of mensen ‘klaar zijn’ voor een dergelijke training of eerst verdere 
opvang nodig hebben. 

 
Werkvorm en methodiek 
We werken interactief en vanuit de ervaring en de praktijk van de deelnemers. We reiken 
een aantal theoretische kaders en concrete tools aan. De deelnemers passen dit onmiddellijk 
toe op de eigen opleiding. Ze werken een lesplan, aangepaste methodes en werkvormen uit 
die ze nadien in hun werkcontext kunnen inzetten om hun agressie-training te versterken.  
Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om tijdens dag 3 en 4 een korte les te geven en 
ontvangt feedback van mededeelnemers en trainer. Op dag 5  krijgen ze de mogelijkheid om 
een stuk microteaching te hernemen en bewust te oefenen met 1 of meerdere 
aandachtspunten. 
Om de deelnemers te ondersteunen in het toepassen van het geleerde in hun eigen 
werkcontext wordt er tussen de 4 en 6 maanden na het beëindigen van de opleiding een 
terugkomdag voorzien.  
 

Informatie over de lesgever 

Kris Verherstraeten werkt als trainer en coach voor D-na. Hij begeleidt organisaties en hun 
medewerkers in hun ontwikkeling. Hij werkt sinds 2005 rond thema’s als omgaan met 
agressie, het opzetten van een agressiebeleid en het opleiden van interne trainers. Hij 
studeerde maatschappelijk werk en werkte jarenlang in de social-profit sector. Tijdens zijn 
werk werd hij zelf regelmatig geconfronteerd met moeilijk gedrag en agressie van jongeren. 
 

  

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

Beginnende en ervaren interne trainers binnen organisaties uit de sector 319.01 of 331 rond 
het thema ‘omgaan met agressie’. 
Schrijf je in via Extranet en beantwoord een aantal vragen via deze link. 

 
Praktisch 
Duur: 5 dagen telkens van 9u00 tot 16u15 en en een halve terugkomdag van 9u00 tot 12u30 
 
 

Wanneer Waar 

Maandag 26 september 2022 
Maandag 3 oktober 2022 
Maandag 10 oktober 2022 
Maandag 17 oktober 2022 
Maandag 24 oktober 2022 
 
Maandag 6 februari 2023 (terugkomdag) 
 

Clemenspoort vzw 
Overwale 3 
9000 GENT 
 
 
Enkel terugkomdag is ONLINE 
 
CODE: 319331-IC65 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
 
 

  

https://forms.gle/pdqEB3NUpBy8TpnZ9
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3. Vormingen uit het sectoroverstijgend aanbod  

 
Door een nieuwe samenwerking tussen FeBi, VIVO, de federale en de Vlaamse 
vormingsfondsen is er een uitgebreid sectoroverstijgend vormingsaanbod beschikbaar. 
 
Voor volgende thema’s komen aan bod: 

• bureautica en digitale media 

• agressie- en conflictbeheersing 

• begeleidings- en zorgvaardigheden 

• specifieke methodieken in begeleiding en zorg 

• communicatie 

• VTO- en competentiemanagement 

• soft Skill / persoonlijke vaardigheden 

• welzijn op het werk. 
 
Per sessie mogen tot maximum 5 personen van eenzelfde instelling deelnemen. Bureautica 
vormt hierop de uitzondering. Hiervoor kan u max. 6 personen inschrijven.  
 
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  Extra VIVO-
Vormingsaanbod voor medewerkers | vivo socialprofit 
 
Met vragen kan u terecht bij Esther Ongenaed, eo@vivosocialprofit.org , 02/227 59 88.  
 
Gelieve dit aanbod te verspreiden naar geïnteresseerden in uw organisatie. 
  

https://www.vivosocialprofit.org/extra-vivo-vormingsaanbod-voor-medewerkers
https://www.vivosocialprofit.org/extra-vivo-vormingsaanbod-voor-medewerkers
mailto:eo@vivosocialprofit.org
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1. Bureautica en digitale media 

Word intro – Mentor vzw 
 
Hoofdthema’s: 

• opfrissing van de omgeving en kennismaking met de systeemverbindingen 
• tekstverwerking 
• opmaak van een tekst 
• opmaak van een paragraaf 
• invoegen 
• opslaan van een document 
• tabellen  
• mailing 
• opmaak, afdrukweergave, drukken. 

 
Doelstellingen 

De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met 

tekstverwerking, zodat ze kwaliteitsvolle documenten kunnen creëren. 

 

Doelgroep  

Iedereen die een basiskennis van de pc- en Windowsomgeving heeft, maar die nog geen 
kennis heeft van Word. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 3 oktober 2022 
Maandag 10 oktober 2022 

Online 
 
CODE: VF22BUR003 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Word gevorderen – Mentor vzw, Escala of Givi Group 
 
Thema's: 

• samenvoegen 

• grote documenten 

• invuldocumenten. 
 
Doelstellingen 

De deelnemers vervolmaken hun kennis van dit softwarepakket. 
 

Doelgroep  

Werknemers uit de sector die reeds met Word werken. Er is dus minimum een basiskennis 
vereist. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 15 september 2022 
Donderdag 22 september 2022 
 
Escala 
 

Online 
 
CODE: VF22BUR006 
 

Maandag 14 november 2022 
Maandag 21 november 2022 
 
GiVi Group 
 

Online 
 
CODE: VF22BUR007 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Excel intro – Escala, Givi Group of Mentor vzw 
 
Thema's: 

• introductie 

• basistechnieken 

• beheer en analyse van gegevens 

• rekenen 

• afdrukken 

• grafieken. 
 
Doelstellingen 

De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met rekenbladen, 

grafieken en databases. 

 

Doelgroep  

Iedereen die een basiskennis van de pc- en Windowsomgeving heeft, maar die nog geen 
kennis heeft van Excel. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 28 september 2022 
Woensdag 5 oktober 2022 
Woensdag 12 oktober 2022 
Woensdag 19 oktober 2022 
 
Mentor vzw 
 

Mentor 
Budastraat 27 
8500 Kortrijk 
 
CODE: VF22BUR012 
 

Dinsdag 11 oktober 2022 
Dinsdag 18 oktober 2022 
 
GiVi 

GiVi Brussel 
Komediantenstraat 22 
1000 Brussel 

 
CODE: VF22BUR013 
 

Maandag 5 december 2022 
Donderdag 8 december 2022 
 
GiVi 
 

Online  
 
CODE: VF22BUR014 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Excel gevorderden – Escala, Givi Group of Mentor vzw 
 
Thema's: 

• uitdieping geavanceerde functies 
• gegevens presenteren en analyseren. 

 

Doelstellingen 

De deelnemers vervolmaken hun kennis van dit softwarepakket. 
 

Doelgroep  
Werknemers uit de sector die reeds met Excel werken. Er is dus minimum een basiskennis 
vereist. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30.  
 

Wanneer Waar 

Donderdag 8 september 2022 
Donderdag 15 september 2022 
 
GiVi 
 

Online 
 
CODE: VF22BUR021 
 

Maandag 10 oktober 2022 
Maandag 17 oktober 2022 
 
Escala 
 

Online  
 
CODE: VF22BUR022 
 

Maandag 14 november 2022 
Maandag 21 november 2022 
 
Mentor vzw 
 

Online 
 
CODE: VF22BUR023 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Outlook – Givi Group of Mentor vzw 
 
Thema's: 

• gedeelte basis 

• gedeelte gevorderd. 
 

Doelstellingen 

Opfrissing van het basisgedeelte, gevolgd door meer gevorderde topices en tips & tricks. 
 

Doelgroep  
De deelnemers hebben al enige ervaring met Outlook, maar willen er vlotter en efficiënter 
mee leren werken. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 12 september 2022 
 
Mentor vzw 

Educo Hasselt 
Monseigneur Broekxplein 6 
3500 Hasselt 
 
CODE: VF22BUR024 
 

Maandag 12 december 2022 
 
Mentor vzw 
 

Online  
 
CODE: VF22BUR026 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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PowerPoint – Escala 
 
 
Thema's: 
 

• een presentatie opbouwen 

• objecten stijlvol opmaken 

• afbeeldingen invoegen en manipuleren 

• een grafiek invoegen en vormgeven 

• werken met Smart-art 

• een tabel opmaken 

• geluid en film toevoegen aan een presentatie 

• instellingen bij de diavoorstelling 

• lint aanpassen naar eigen voorkeur 
• ... 

 
Doelstellingen 
Een mooie, dynamische en professionele presentaties leren maken door optimaal aan de 

slag te gaan met de waaier aan mogelijkheden die dit softwarepakket biedt. Of hoe uw 

publiek te boeien aan de hand van een verzorgde slideshow. 

 

Doelgroep  
De deelnemers hebben al enige ervaring met Powerpoint, maar willen er vlotter en 
efficiënter mee leren werken. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 4 oktober 2022 Online  
 
CODE: VF22BUR027 
 

Dinsdag 15 november 2022 Online  
 
CODE: VF22BUR028 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 

  



94 
 

Ga digitaal aan de slag in je organisatie – Konekt 
 
Aspecten van een online educatieve werking: 

• behandelen van educatieve thema's 

• balans van inhoud en vrije tijd 

• differentiatie 

• werken met groepen 

• programma's en kanalen 

• casuïstiek 

• tips & tricks. 
 

Aspecten van een online coaching/aanbod: 

• opbouw 

• samenwerking met supportes 

• werkvormen en tools 

• casuïstiek 

• programma's en kanalen 
• tips & tricks. 

 
Doelstellingen 

• Je kan een educatief programma digitaal ondersteunen. 
• Je past educatief materiaal aan de hand van praktische tips en richtlijnen zelf aan om 

digitaal te gebruiken. 
• Je implementeert een digitale werking in je coaching trajecten. 
• Je gebruikt een samenwerking van educatie en coaching in een digitale werking. 
• Je bereikt je hele cliëntengroep maximaal en differentieert. 
• Je helpt je cliënten niet enkel inhoudelijke verder maar zet hen ook aan tot connectie 

onderling en met de wereld. 
 

Doelgroep  
Educatief medewerkers, begeleiders, coaches … die zoekende zijn om hun werking digitaal 
op te starten en te ondersteunen. Om hun aanbod digitaal-proof te maken en cliënten te 
introduceren aan een online werking. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 18 oktober 2022 Online 
 
CODE: VF22DIG001 
 

Dinsdag 15 november 2022 Online 
 
CODE: VF22DIG002 
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Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Sociale media in je organisatie – I-Diverso 
 
In deze opleiding leer je de belangrijkste sociale media kanalen kennen en gebruiken. Je leert 
de mogelijkheden kennen, maar evenzeer de bedreigingen en de aandachtspunten. Wat 
plaats je op sociale media en wat niet? Hoe zit het met de privacywetgeving? Je leert ook 
waar je op moet letten bij het gebruik van jouw gsm op de werkvloer. 
 
Doelstellingen 

• De belangrijkste sociale media kanalen kennen. 
• Weten hoe deze te gebruiken in de werkcontext. 
• Weten wat best op sociale media plaatsen en wat niet. 
• Weten welke aspecten uit de privacywetgeving belangrijk zijn. 
• Weten waarop men moet letten bij het gebruik van eigen gsm op de werkvloer. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag. 
Online: 9u30 tot 16u. 
Klassikaal: 9u – 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 6 september 2022 
 

I-Diverso Turnhout 
Steenweg op Tielen 70 
2300 Turnhout 
 
CODE: VF22DIG006 
 

Dinsdag 13 december 2022 
 

Online 
 
CODE: VF22DIG005 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 15 deelnemers. 
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Do It Yourself: online leren en uitwisselen – Mentor vzw 
 

1. Introductie 
• Wat is (het belang van) online uitwisselen en leren? De winst en te vermijden 

valkuilen. 
• Online werkvormen als middel: methodische keuzes op basis van je doel. 
• De 'DIY'-houding: online uitwisselen leer je al doende! 

 
2. Onderdompeling in online werkvormen 
• Welke online tools en mogelijkheden bestaan om online leren en ontwikkelen 

mogelijk te maken? Komen o.a. aan bod: online lesvideo's (met PowerPoint, Autocue 
...), interactieve opleidingsmodules (webinar, webcast ... en hun verschillen), (gratis) 
online opleidingsaanbod, tools als Microsoft Forms, Socrative, Padlet ... 

• Welke online leervorm kies je best? (met een hadige beslisboom) 
 

3.  D(o) I(t) Y(ourself) - traintrail 
Op maat aan de slag met de eigen leervraag. 

 
Doelstellingen 
Na het volgen van deze opleiding: 

• weet de deelnemer op welke uitwisselings-/leerdoelen online ingezet kan worden 
• kent de deelnemer verschillende online werkvormen om uitwisseling en ontwikkeling 

te bevorderen 
• is de deelnemer warm gemaakt om met een leergierige ervaringsgerichte houding 

nieuwe online mogelijkheden uit te testen (met collega's) 
• Hanteert de deelnemers op een laagdrempelige manier tools om zelf online 

leren/uitwisseling te organiseren. 
 

Doelgroep  
Alle werknemers die (richting collega’s of intern/extern netwerk) op uitwisseling, 
ontwikkeling/(team)leren inzetten en benieuwd zijn of geacht worden hier online 
mogelijkheden voor in te zetten. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Maandag 19 september 2022 Online  
 
CODE: VF22DIG009 
 

Dinsdag 6 december 2022 Online 
 
CODE: VF22DIG010 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
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2. Agressie- en conflictbeheersing 

Omgaan met agressie en conflicten – Vokans 
 
Module 1: 

• kennismaking en inleiding 
• wat houden agressie en conflicten in? 
• agressie en conflicten uitgediept 
• waarom is agressie- en conflicthantering belangrijk? 

 
Module 2: 

• Omgaan met agressie en conflicten 
• omgaan met conflicten 
• omgaan met agressie. 

 
Doelstellingen 
Werknemers in de zorgcontext komen in aanraking met verschillende mensen: patiënten, 
bewoners, familieleden, collega's ... Agressie en conflicten op de werkvloer zijn hierbij niet 
uitzonderlijk. In deze training leren werknemers hoe ze agressie en conflict kunnen 
vermijden en bedwingen. Met de hulp van een ervaren coach stellen ze een actieplan op om 
eigen- en omgevingsvalkuilen te herkennen teneinde de werkbaarheid te optimaliseren 
 

Doelgroep  
Alle werknemers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag, van 9u – 16u30. 
Duur online: 23 halve dagen, van 9u30 – 12u30. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 5 oktober 2022 
Woensdag 12 oktober 2022 

Online 
  
CODE: VF22AGR003 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
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Conflictcoaching – Praxisnetwerk 
 
Een conflict is vaak een puzzel in veel stukken, waar een simpele oorzaak-gevolg redenering 
niet veel oplossing biedt. Er zitten ook nogal wat knopen die moeten ontward worden en 
emotie is daarbij niet altijd een goede raadgever. We onderzoeken wat een overload aan 
emotie zoal doet met een mens. 
 
Mensen ontwikkelen een eigen stijl die niet altijd de meest efficiënte is. Men interpreteert 
niet altijd juist. Of men ziet een escalatie niet aankomen. Of men loopt weg van een 
dreigend conflict. Kortom wat in de werkelijkheid 'ontploft' heeft vaak veel wortels en een 
lange aanloop. We gaan verder de analyse toer op. Immers: hoe beter je iets begrijpt hoe 
meer kans dat het naar ieders tevredenheid opgelost geraakt. We gaan in de schoenen van 
elke partij staan, we proberen te achterhalen wat iedereen echt zou willen en dat stemt 
meestal niet overeen met wat men daarvoor doet. 
 
Een conflict oplossen is maatwerk. We hebben het over standpunten en belangen, over de 
wil om iets op te lossen, zien wat je teweegbrengt bij de ander, steeds terugkerende 
patronen herkennen, de positie van een eventuele bemiddelaar (leidinggevende) ... Er is veel 
te zeggen, te ondervinden en te leren. 
 
En dan gaan we aan de slag. Dag twee komt een acteur ons vervoegen. We werken zelf met 
mee te brengen casussen allerhande, grote en kleine, al dan niet opgelost, ernstige en 
ludieke. We leren van elkaar, van de feedback van andere deelnemers, van de trainer en van 
de acteur zelf. 
 
Het lijkt zwaar op de hand, maar er wordt ook veel gelachen tijdens dergelijke oefensessies. 
Het is gelukkig allemaal niet voor echt. Alleen: je kijkt in de spiegel die je meestal niet 
voorgehouden krijgt in conflictsituaties. 
 
Doelstellingen 

• Conflicten hanteerbaar maken door het analyseren van situaties en emoties 
• Oplossingsgericht aan de slag leren gaan. 

 

Doelgroep  
Alle werknemers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen waarvan 1 onine en 1 klassikaal telkens van 9u tot 16u30 
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Wanneer Waar 

Woensdag 5 oktober 2022 (online) 
Woensdag 12 oktober 2022 (klassikaal) 

D1: Online 
D2: Provinciehuis Vlaams-Brabant 
       Provincieplein 1 
       3010 Leuven 

 
CODE: VF22AGR005 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
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Basisopleiding ‘agressie in toom’ – IDEWE 
 
Hoe agressie en conflict voorkomen door eigen gedragen en lichaamstaal? 
Bewustwording over wat agressie doet met een medewerker en zicht krijgen op de eigen 
conflicthanteringsstijl. Hoe zelf niet agressief overkomen? 
 
Hoe omgaan met agressie? 
Verloop van agressie en omgaan met agressie in elke fase. Wat werkt en wat werkt niet? 
Zelfbeschermende en kalmerende technieken 
 
Grenzen stellen bij het weigeren van verzoeken 
stappenplan + oefenen 
 
Doelstellingen 
Medewerkers inzicht geven in de aard, achtergronden en gevolgen van (dreigend) agressief 
gedrag en in de eigen ervaringen en beleving van dit gedrag. 
Het verwerven van een veilige en fysiek zeker professionele houding in (dreigende) 
agressieve situaties. 
Het verwerven van vaardigheden om met een minimum aan kracht en een maximum aan 
wederzijdse veiligheid zowel individueel als teamgericht te kunnen handelen in situaties 
waarin sprake is van agressief gedrag. Hoe ga ik met eigen emoties om bij boosheid van 
anderen? Welke vaardigheden helpen mij om met agressief gedrag van anderen om te gaan? 
Wat kan ik zelf doen om mogelijke agressie van anderen niet te laten escaleren? 
 

Doelgroep  
Voor werknemers die in het kader van hun professionele activiteit willen leren omgaan met 
gevallen van agressie waarvan ze getuige of slachtoffer zijn. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30.. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 17 november 2022 Online 
 
CODE: VF22AGR006 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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3. Begeleidings- en zorgvaardigheden 

Nieuwe collega, investeer erin! – Anker vzw 
 
Zorg voor een goed onthaalbeleid: een goede verwelkoming start al voor de eerste werkdag. 
De sollicitatie- en aanwervingsprocedure van een nieuwe medewerkrer is vaak tot in de 
puntjes uitgewerkt. Toch wordt nadien soms onvoldoende ingezet op correct onthaal, 
kennismaking met de organisatie en de heersende bedrijfscultuur. 
 
Laat nieuwe werknemers vol verwachting niet in de kou staan! Een goed onthaal biedt de 
beste garantie op een snelle en kwalitatieve inburgering. 
 
We gaan dieper in op: 

• wettelijke verplichtingen: definitie 'onthaalbeleid', onthaalprocedure, 
onthaalbrochure 

• peter- en meterschap: competenties, verwachtingen, motiviatie, tips en tools. 
 
Doelstellingen 
Zorgen voor een warm welkom en een vlotte integratie. Zorgen dat alle betrokkenen (b.v. de 
nieuwe collega, de leidinggevende, de collega's en eventueel peter/meter) op elkaar 
afgestemd zijn? 
 

Doelgroep  
De opleiding kan zowel door leidinggevende als door alle medewerkers die een rol opnemen 
als peter of meter gevolgd worden. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 7 september 2022 
Woensdag 28 september 2022 

Online 
 
CODE: VF22BEG001 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Mentorenopleiding – I-Diverso 
 
Wil je als mentor leren hoe je collega's kan motiveren? Wil je leren communiceren op een 
positieve en stimulerende manier? 
 
In deze opleiding maak je kennis met de verschillende aspecten van mentorschap. Je leert 
inspelen op verschillende leerstijlen van mensen. Na deze opleiding heb je het coachen 
helemaal onder de knie. 
 
Doelstellingen 

• kennen van rol en de taken van een mentor 
• omgaan met verschillende leerstijlen 
• omgaan met weerstand tegen leren 
• motiveren tot leren 
• aanleren van coachingtechnieken 
• omgaan met conflictsituaties 
• voorbereiding en opbouw van een evaluatiegesprek. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 4 halve dagen van 13u tot 15u. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 14 november 2022 
Donderdag 17 november 2022 
Maandag 21 november 2022 
Donderdag 24 november 2022 
 

Online 
 
CODE: VF22BEG003 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers.. 
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Mentor+ – I-Diverso 
 
De opleiding duurt 2 dagen. Tijdens deze opleiding komen volgende zaken aan bod: 

• Een woordje uitleg bij het systeem van deeltijds leren deeltijds werken en duaal 
leren. Hoe zit het systeem in elkaar? Wat doen de jongeren? Wat zijn de 
doelstellingen? 

• Kennismaken met mentorschap. Wat is mentorschap? Wat zijn de voordelen van 
mentorschap? 

• De positie, rollen en taken van een mentor. 
• Het motiveren van jongeren. 
• Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan. 
• Communicatie- en coachingtechnieken. 
• Observeren en evalueren. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 13 september 2022 
Dinsdag 20 september 2022 

I-Diverso Gent 
Spitaalpoortstraat 51 
9000 Gent 
 
CODE: VF22MEN006 
 

Maandag 3 oktober 2022 
Maandag 17 oktober 2022 

I-Diverso Leuven 
Ijzermolenstraat 2 
3001 Leuven 
 
CODE: VF22MEN007 
 

Dinsdag 4 oktober 2022 
Dinsdag 11 oktober 2022 

I-Diverso Brugge 
Nieuwstraat 7 
8000 Brugge 
 
CODE: VF22MEN008 
 

Maandag 10 oktober 2022 
Maandag 17 oktober 2022 

I-Diverso Antwerpen 
Oudaan 16 
2000 Antwerpen 
 
CODE: VF22MEN009 
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Maandag 17 oktober 2022 
Maandag 24 oktober 2022 

I-Diverso Genk 
St. Martensbergstraat 34 
3600 Genk 
 
CODE: VF22MEN010 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Mentor+ online – I-Diverso 
 
De online opleiding wordt verspreid over 3 weken.  
Je krijgt elke week 2u online opleiding hele groep + 1u intervisie in 2 aparte groepjes 
 
Tijdens deze opleiding komen volgende zaken aan bod: 

• Een woordje uitleg bij het systeem van deeltijds leren deeltijds werken en duaal 
leren. Hoe zit het systeem in elkaar? Wat doen de jongeren? Wat zijn de 
doelstellingen? 

• Kennismaken met mentorschap. Wat is mentorschap? Wat zijn de voordelen van 
mentorschap? 

• De positie, rollen en taken van een mentor. 
• Het motiveren van jongeren. 
• Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan. 
• Communcatie- en coachingtechnieken. 
• Observeren en evalueren. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 4x 2 uur. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 12 september 2022 
Maandag 19 september 2022 
Maandag 26 september 2022 
Maandag 3 oktober 2022 
Telkens van 10u tot 12u 
 

Online 
 
CODE: VF22MEN013 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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Mentor+ Intervisie – I-Diverso 
 
Tijdens de dag wisselen de methodes 'intervisie', 'ervaringsuitwisseling' en 'droppen van 
interessante kaders' zich af. De inbreng en de noden van groep bepalen hoeveel tijd er aan 
elke methode gespendeerd wordt. 
 
De deelnemers krijgen voorafgaand aan de dag de vraag om aan te geven over welke 
thema's ze zeker ervaringen willen uitwisselen, nog extra handvaten willen krijgen.  Op de 
dag zelf organiseren we verschillende uitwisselingstafels rond de meest gekozen thema's. De 
vragen die er leven bij de deelnemers worden op tafel gelegd en de deelnemers krijgen de 
kans om hun ervaringen hierover uit te wisselen en elkaar tips en tricks te geven hierrond. 
 
Doelstellingen 
De intervisie is bedoeld voor mentoren die in het verleden deelnamen aan een 
mentoropleiding. 
De deelnemers leren van elkaar: 

• Ze krijgen praktische handvaten om om te gaan met uitdagingen die ze tegenkomen 
als mentor in de dagelijkse praktijk. 

• Ze gaan naar huis met een heleboel tips en tricks uit de praktijk van andere 
mentoren. 

 

Doelgroep  
Mentoren die in het verleden deelnamen aan de mentor+-opleiding. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 3 oktober 2022 Bedrijvencentrum De Punt 
Kerkstraat 108 
9050 Gentbrugge 
 
CODE: VF22MIV002  
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 15 deelnemers. 
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4. Communicatie 

Een stevige band door spreken – HIVSET 
 
In de vorming gaan we actief aan de slag met enkele gesprekstechnieken. We zoomen in op 
volgende gesprekstechnieken: 

• luisteren, samenvatten en doorvragen 
• verbreden en verdiepen 
• omgaan met containerbegrippen 
• paraverbale en non-verbale taal. 

 

Oude bekenden, bedenk je wellicht. Maar je zal merken dat je hier nooit over uitgeleerd 

geraakt. Iedere keer opnieuw ontdek je nieuwe facetten van jezelf in de manier waarop je 

communiceert en fris je wat je al kent weer op waardoor je steviger staat in je 

communicatie. En dit uit zich meteen in een betere band met je zorgvragers. 

 
Doelstellingen 

• een kort kader leren rond enkele belangrijke gesprekstechnieken 
• inoefenen van de aangeleerde gesprekstechnieken 
• eigen kwaliteiten en valkuilen binnen de gesprekstechnieken leren kennen. 

 

Doelgroep  
Iedereen die zijn gespreksvaardigheden wil verbeteren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 15u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 24 november 2022 Online 
 
CODE: VF22COM003 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Gesprekstechnieken – Vokans 
 

• Het communicatieproces in de praktijk (verschillende soorten vragen en goede 
vragen leren stellen, actief en empatisch luisteren, reageren op gevoelens en andere 
geruststellen, feedback geven en krijgen, slecht niews brengen). 

• Als de communicatie iets moeilijker verloopt (omgaan met klachten en/of kritiek, 
omgaan met conflicten, assertiviteit, 'neen' leren zeggen, meningsuiting, ingaan 
tegen wensen van anderen, omgaan met anderstalige en laaggeletterde patiënten-
cliënten). 

 
Doelstellingen 
Deze tweedaagse training levert de bouwstenen voor het voeren van een goed gesprek met 
uw patiënt/cliënt. We passen belangrijke gesprekstechnieken toe op voorbeelden, cases en 
situatiespelen in de relatie tussen uzelf als hulpverlener en uw patiënten/cliënten. Deze 
oefeningen vertrekken vanuit uw dagelijkse werkcontext. 
 

Doelgroep  
Alle werknemers die reeds een basis gekregen hebben in communicatietechnieken. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 7 december 2022 
Woensdag 14 december 2022 

Office Center Hasselt 
Hendrik van Veldekensingel 150 
3500 Hasselt 

 
CODE: VF22COM005 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Communicatie met de familie van de zorgvrager vanuit verbinding – 

HIVSET 
 

In de vorming wordt een blik geworpen op: 
• het belang van het betrekken van familie en hoe je dit het beste aanpakt 
• op een verbindende manier omgaan met familie in stressvolle situaties 
• communicatieve vaardigheden in het omgaan met familie: assertiviteit, omgaan met 

feedback. 
 
Doelstellingen 
De familie is zeer belangrijk voor de zorgvragen. Als zorgverlener is het dan ook belangrijk 
om een goede relatie te onderhouden. In deze vorming bekijken we hoe je als zorgverlener 
omgaat met de familie vanuit de principes van verbindende communicatie. 
 

Doelgroep  
Verzorgenden, verpleegkundigen, leidinggevenden. 
 
Praktisch 
Duur:  
Klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Online: 1 dag van 9u tot 15u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 22 september 2022 Vormingscentrum HIVSET 
Westerlaan 73 
8790 Waregem 

 
CODE: VF22COM009 
 

Donderdag 8 december 2022 Online 
 
CODE VF22COM10 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Sterker op het werk met verbindende communicatie – DialoogPlus 
 

Verkennen van de 4 bouwstenen van Verbindende Communicatie: 
• Waarnemen: concrete feiten benoemen als basis en gemeenschappelijke start om je 

te uiten. Bewust worden van 'oordelen' en 'meningen' in de communicatie. 
• Gevoel: bewust worden van gevoelens, ze herkennen en benoemen. 
• Behoefte: bewust worden van behoeftes en de impact ervan. 
• Verzoek concreet formuleren. 

 

Oefenen met de 3 communicatie-processen van Verbindende Communicatie, namelijk: 

• Helder krijgen wat voor jou belangrijk is en wat je hiervoor nodig hebt. 
• Moeilijke boodschappen helder en eerlijk kunnen formuleren, op een manier die 

minder weerstand oproept. Zo kan je op een respectvolle en duidelijke manier 
zeggen wat je nodig hebt. 

•  Empatisch kunnen luisteren naar elkaars behoeften, zodat collega's zich beter 
begrepen voelen. Zo ontstaat meer creativiteit en openheid om tot oplossingen te 
komen die op langere termijn beter gedragen worden. 
 

Tijdens de 2 dagen wisselen we inzicht met veel oefenkansen. Zo ervaren de deelnemers al 

doende de praktische meerwaarde wat motiverend werkt om dit nadien te blijven 

gebruiken. 

 
Doelstellingen 
In de groep leer je de principes van verbindende communicatie toepassen op herkenbare 
werksituaties zodat: 

• je een collega rechtstreeks durft aanspreken als er problemen zijn 
• je op een duidelijke manier durft opkomen voor jezelf, met respect voor de ander 
• je feedback kan geven en ontvangen 
• je leert vragen wat je nodig hebt 
• je gevoelens kan toestaan en uiten. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u30 tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Maandag 3 oktober 2022 
Maandag 10 oktober 2022 
 

Ondernemerscentrum Kortrijk 
Leiestraat 22 
8500 Kortrijk 
 
CODE: VF22WIT014 
 

Dinsdag 4 oktober 2022 
Dinsdag 11 oktober 2022 

Scoutshuis 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 

 
CODE: VF22WIT015 
 
 
 

Data nog te bepalen Locatie nog te bepalen 
 
CODE: VF22WIT016 
 

Donderdag 10 november 2022 
Donderdag 17 november 2022 

Bedrijvencentrum De Punt 
Kerkstraat 108 
9050 Gentbrugge 
 
CODE: VF22WIT017 
 

Dinsdag 6 december 2022 
Dinsdag 13 december 2022 

Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 

 
CODE: VF22WIT018 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Sterker op het werk met verbindende communicatie opfrissing – 

Dialoogplus 
 
Vanuit je eigen situaties verdiep je je kennis en vaardigheden en pas je het verbindend 
communiceren toe zodat deze vorm van communiceren meer ‘vanzelfsprekend’ wordt. 
 
Vertrekkend vanuit de 4 basisstappen van de verbindende communicatie oefen je met deze 
tool in kleine groep. Empathisch luisteren, zowel naar jezelf als naar de ander, eerlijk uiten 
en het formuleren van voorstellen kunnen aan bod komen. 
 
Doelstellingen 
Tijdens deze 1-daagse vervolgworkshop krijg je de kans om je kennis van verbindende 

communicatie op te frissen en hier praktisch en stapsgewijs rond te oefenen. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren die al een basis van verbindende communicatie hebben. 
Opgelet: de principes worden niet meer uitvoerig uitgelegd.  Hiervoor verwijzen wij naar de 
basisopleiding. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 4 oktober 2022 Romaanse Poort 
Brusselsestraat 63 
3000 Leuven 

 
CODE: VF22WIT022 
 

Dinsdag 22 november 2022 Scoutshuis 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 

 
CODE: VF22WIT023 
 

Maandag 5 december 2022 Kwadraet Gent 
Koningin Marie Hendrikaplein 64a 
9000 Gent 

 
CODE: VF22WIT024 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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5. VTO- en competentiebeleid 

Bouwen aan een leerbeleid – Mentor vzw 
 

Een online leerplatform … 
• waar alle deelnemers vlot toegang tot krijgen 
• met online leermodules opgebouwd uit opleidingsvideo's van de trainer en 

aangepast film- en oefenmateriaal 
• dat deelnemers op eigen tempo en op zelfgekozen momenten kunnen doorlopen 

naargelang wat voor hen het meest interessant is. 
 

En 3 contactmomenten: 

Een collectief opstartmoment (1,5u) waarbij: 

• deelnemers elkaar en de lesgever leren kennen 
• Iedereen wegwijs gemaakt wordt op het online leerplatform 
• het verdere leertraject toegelicht en ingepland wordt. 

 

een individueel feedbackmoment (1u): een videoconversatie of telefoongesprek waarin de 

trainer individueel met elke deelnemer in gesprek gaat omtrent het VTO-beleid in diens 

organisatie (a.d.h.v. een eigen 'optiscan VTO', en zo advies op maat kan bieden. 

 

Een collectief intervisiemoment (2,5u): onder (groepjes) deelnemers, o.l.v. de trainer, als 

ideaal moment voor deelnemers om: 

• Ervaringen uit te wisselen in de uitbouw van VTO-beleid met hun collega-deelnemers 
• Concrete tips en tricks mee naar huis te nemen om verder aan de slag te gaan. 

 
Doelstellingen 
Tijdens de vormig krijg je handvaten aangereikt om er effectief(ver) werk van te maken: 

• je ontdekt de meerwaarde van een visie op leren in je organisatie en hoe je die 
opmaakt 

• je leert hoe je een functioneel VTO-plan op maat van je organisatie opstelt 
• je komt te weten hoe je VTO-doelen linkt aan de strategie van de organisatie 
• je ondervindt hoe je ervoor zorgt dat opleidingsinitiatieven impact realiseren in je 

organisatie. 
 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 3 halve dagen 

• Dag 1: collectief opstartmoment 

• Dag 2: individueel coachingsgesprek moment af te spreken met de deelnemer 

• Dag 3: collectief intervisiemoment 
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Wanneer Waar 

Maandag 26 september 2022 van 10u30 tot 
12u 
Week van 14 november 2022 1u af te 
spreken 
Dinsdag 13 december 2022 van 9u tot 
10u30 

Online 
 
CODE: VF22VTO002 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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6. Persoonlijke vaardigheden/Soft Skills 

6.1 Efficiënt werken 

Timemanagement algemeen: tijdsbeheer en het bepalen van 

prioriteiten – CFIP 
 

• Zelfevaluatietest om de persoonlijke factoren te identificeren rond timemanagement 
• De impact van urgenties kunnen verminderen, belangrijkheid en dringendheid 

onderscheiden 
• De GTD-methode kunnen gebruiken voor het stroomlijnen van alles wat binnenkomt 
• Praktische tips voor het plannen en werken met een agenda op korte, midden en 

lange termijn 
• Timemanagement in een team: aanpassen van het leiderschap aan het team 
• Technieken voor deconnectie en enkele tips voor stressbeheer 
• Analyse van concrete werksituaties via collegiale consultatie. 

 
Doelstellingen 

• Analyseren van de verschillende oorzaken en moeilijkheden bij het managen van tijd 
en stress. 

• De impact van urgenties onvoorziene gebeurtenissen en verstoringen kunnen 
verminderen. 

• Tijdsbeheer op korte, middellange en lange termijn. 
• Doeltreffend zijn tijd kunnen managen in team en in relatie met collega's 
• Het recht op deconnectie: de balans tussen privéleven en het professionele leven. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 10 oktober 2022 
Dinsdag 18 oktober 2022 

CFIP 
Louis Gribaumontlaan 153 
1200 Brussel 
 
CODE: VF22EFF002 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Effectief en inclusief vergaderen, ook op afstand – Human Insight 
 

Blok 1: De valkuilen van ons denken en hoe die leiden tot slechte beslissingen 
• Wat zijn de belangrijkste vooringenomenheden (biases) die het ons moeilijk maken 

om inclusief en efficiënt samen te werken met anderen? 
• Welke zijn de belangrijkste denkfouten die spelen in groepsverband? 
• Hoe spelen deze een rol bij het vergaderen en nemen van beslissingen? 

 

Blok 2: Het organiseren van een vergadering zodat uw organisatie inclusieve en 

kwaliteitsvolle beslissingen maakt 

• De keuze van de deelnemers: wie nodigt u uit? 
• De voorbereiding: Wat voor voorbereiding vraagt u van de deelnemers? Welke 

technieken zijn het meest geschikt om te kunnen vergaderen op basis van data en 
feiten? 

• Het voorzitten van de vergadering: Wie laat u het eerst aan het woord komen? Welke 
mechanismes gebruikt u best om tot een onderbouwde en gedragen beslissing te 
komen? 

• De opvolging: Wat te doen met afwijkende meningen, eens de beslissing is 
genomen? Hoe leren van fouten? 

 
Doelstellingen 

• Vergaderingen organiseren of voorzitten waar de nadruk ligt op inclusieve 
besluitvorming en kwaliteitsvolle beslissingen 

• Technieken hanteren om in een overleg afwijkende meningen aan te moedigen en 
overdreven groepsdenken te vermijden 

• Een persoonlijk actieplan opmaken. 
 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 0,5 dag van 9u tot 12u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 6 december 2022 Online  
 
CODE: VF22EFF004 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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Projectmanagement – KEIK 
  

• algemene inleiding rond belang en context van projectmatig werken 
• kenmerken van projectmatig werken 
• basisprincipes van projectmanagement 
• de voorbereiding van projecten  
• opstarten van het projectteam/een projectgroep 
• uitvoering van het project - leidinggeven aan het project 
• voortgang 
• afsluiten van een project 
• evaluatie van een project 
• communicatie in en rond projecten 
• omgaan met conflicten en belangentegenstellingen bij conflicten 
• projectindicatoren 
• rapportering. 

 
Doelstellingen 

• De deelnemers aan de opleiding zijn vertrouwd met de belangrijkste principes, 
kaders en instrumenten van projectmanagement. 

• De deelnemers zijn in staat om principes van projectmanagement toe te passen op al 
hun werkzaamheden met een projectmatig karakter. 

• De deelnemers leren van elkaar over elkaars ervaringen, good en bad practices 
worden uitgewisseld en teruggekoppeld door de docent. 

• De deelnemers kunnen met hun eigen vragen en problemen aan de slag gaan omdat 
de eigen casussen kunnen worden ingebracht. 

• De deelnemers zijn in staat om de principes, technieken en instrumenten van 
projectmanagement toe te passen op hun eigen projecten. 

• Toekomstige projecten in de organisatie worden effectiever, efficiënter voorbereid, 
uitgevoerd. 

• Deelnemers zijn in staat om te werken met indicatoren tijdens alle fasen van een 
project, en dit op een efficiënte manier. 

• Deelnemers beschouwen de principes, middelen en instrumenten van 
projectmanagement als ondersteunend in hun werking, niet als iets dat 'er bovenop 
komt'. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 17u. 
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Wanneer Waar 

Maandag 12 september 2022 
Maandag 26 september 2022 

Online 
 
CODE: VF22EFF006 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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6.2 Omgaan met verandering 

Veerkrachtig omgaan met verandering – Bsides 
 
Het Covid19-virus en alle veiligheidsmaatregelen die getroffen werden, maakten dat we 
plots in een andere realiteit terecht kwamen. 
Op zeer korte tijd werd onze hele werking en samenwerking, met alle gebruikelijke 
structuren, afspraken, werkwijzen, interactie ... aangepast. Om met deze veranderingen om 
te gaan, werden er grote flexibiliteit en wenbaarheid gevraagd. 
 

In deze workshop staan we stil bij: 

• Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met plotse veranderingen, 
met grenzen die we tegenkomen. Welke reacties merken we op en hoe kunnen we 
die begrijpen? Wat zijn 'gewone' reacties op ongewone situaties? 

• Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen? Wat hebben we nodig en 
welke stappen kunnen we hierin zetten om sterker naar een volgende verandering te 
stappen?  

• Bij wat we verliezen en hoe de focus leggen op wat we echt belangrijk vinden voor 
onszelf/voor onze omgeving. Kunnen we zo tot nieuw gedrag komen en tot integratie 
van de verandering? 

• Wat kan de betekenis van een team, van collega's zijn in dit proces? 

 
Doelstellingen 

• zicht krijgen op en begrijpen wat plotse verandering bij ons doet 
• zicht op factoren die veerkracht voor mij op dat moment kunnen verhogen 
• stilstaan bij verlies, verdriet en wat ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden 
• verandering tot een positief verhaal, met kansen, kunnen maken, wat tot 

ander/nieuw gedrag kan leiden. 
 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 25 november 2022 Online  
 
CODE: VF22VER002 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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6.3 Werken in team 

Feedback geven en ontvangen – Kwadraet 
 
Elkaar kunnen zeggen wat jou ondersteunt én wat je anders zou wille, is één van de sleutels 
in een elkaar dragende werking. Feedback wordt dan voedsel voor het groeien. Tijdens deze 
cursus leer je hoe je dat in jouw werksituaties kan helpen waarmaken. 
 
Doelstellingen 

• Je ontdekt de mogelijkheden die feedback jou en je team te bieden heeft. 
• Je krijgt handvaten om deugddoend feedback te gaan geven. 
• Je oefent in het waarderend geven en krijgen van feedback. 
• Je onderzoekt hoe je in jouw praktijk kan bijdragen aan een meer waarderende en 

open feedbackcultuur. 
 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 4 oktober 2022 Online 
 
CODE: VF22WIT002 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 

  



123 
 

Latent talent: tools om talenten in ons team nog beter te (h)erkennen 

– Mentor vzw 
 

Interactieve vorming waarbij diverse methodieken gehanteerd kunnen worden om met 
talenten in het team aan de slag te gaan.  Als deelnemer van deze vorming geeft de trainer 
inzicht in de werkwijze en de mogelijkheden van elke tool: wanneer te gebruiken? hoe werkt 
het? ... je test enkele tools tijdens de vorming ook uit. 
Tools die onder andere aan bod komen: 

• kwaliteitenspel+ 
• Padvinder (ontwikkeld door Mentor vzw, gevalideerd door ESF) 
• competenties & vaardigheden in kaart brengen 
• tools rond (de)motivatie waaronder Werkplezierspel 
•  ... 

 
Doelstellingen 

• zicht krijgen op talenten in je team 
• bespreekbaar maken van verschillen in een team 
• hoe hiermee aan de slag gaan? 
• versterken van de talenten van je medewerkers 
• zelf aan de slag gaan met tools. 

 

Doelgroep  
Voor mensen die in een team werken (al dan niet als leidinggevende of coach) en aan de slag 
willen met de aanwezige talenten. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 13 december 2022 Scoutshuis 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 
 
CODE: VF22WIT003 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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Cultuursensitief werken in de praktijk – Arzu Yentür 
 

In deze opleiding maak je kennis met de 'divers-sensitieve dialoog'. Je leert via interactieve 
oefeningen: 

• kijken door verschillende brillen; jouw standpunt en dat van de anderen 
(referentiekaders en perspectiefinname) 

• aandacht hebben voor stereotypes en vooroordelen 
• aandacht hebben voor identiteit en kruispuntdenken 
• in gesprek gaan over gevoelige thema's, met speciale aandacht voor interculturele 

vraagstukken (a.d.h.v. dialoogtips) 
• hoe je dit kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk als hulpverlener (casuïstiek & 

toepassingen). 
 

Deze opleiding is een aanvulling op de e-modules te volgen op het leerplatform 

http://www.ziedet.be. 

 
Doelstellingen 

• aanleren van een houding die een open, diepgaande en waardevolle dialoog met de 
ander mogelijk maakt 

• aanpakken van handelingsverlegenheid bij gevoelige thema's 
• aanleren van dialoogtechnieken. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers. 
 
Praktisch 
Duur: een halve dag. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 27 oktober 2022 Kwadraet Gent 
Koningin Maria Hendrikaplein 64a 
9000 Gent 

 
CODE: VF22WIT006 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers. 

  

http://www.ziedet.be/
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Mijn interculturele werkplek – Mentor vzw 
 

Inleven en bewust worden dat wat jij normaal vindt niet voor iedereen normaal is. 
Cultuurverschillen in de praktijk: zicht krijgen op aspecten van verschillen binnen culturen, 
manieren van respect tonen voor elkaar, …  
Hoe breng je gedragsnormen, manier van denken en werken, manier van omgaan met 
gezag, houding t.a.v. collega's en patiënten/cliënten, ... over naar andere culturen? 
Tijdsbesef bij andere culturen. Sociale vaardigheden bij 'interculturele communicatie': Hoe 
verwoord en ga ik om met een probleem, een klacht, kritiek ... ? Communiceren via 
lichaamstaal en in een voor iedereen gebruiksvriendelijke taal? 
 
Doelstellingen 
Binnen de zorg zijn er steeds meer culturen, godsdiensten, levensopvattingen, … aanwezig. 
In deze opleiding ervaren de deelnemers zelf wat het betekent om een 'andere' culturele 
achtergrond te hebben. De deelnemers leren hoe ze op hun werkplek binnen de zorg 
optimaal met diversiteit kunnen omgaan. Zij leren hoe zij zo veel mogelijk taaldrempels, 
sociaal-culturele drempels en interetnische spanningen kunnen vermijden en oplossen. 
 

Doelgroep  
Medewerkers die met collega's, patiënten, bewoners, familieleden … met een andere 
culturele achtergrond samenwerken en omgaan. 
 
Praktisch 
Duur: 3 halve dagen 

• Dag 1: 13u30 tot 16u 

• Dag 2: 13u30 tot 16u 

• Dag 3: 13u30 tot 15u30 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 22 september 2022 
Donderdag 29 september 2022 
Donderdag 13 oktober 2022 

Online 
 
CODE: VF22WIT007 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
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Intervisie opstarten in je organisatie – Itineris 
 

• het wat en waarom van intervisie 
• een kleine blik op de geschiedenis van intervisie 
• de randvoorwaarden bij intervisie 
• wat is een goede intervisie? Hoe formuleer ik een intervisievraag? 
• de basisstructuur van intervisie 
• het profiel van een intervisiebegeleider 
• nodige vaardigheden 
• dieper ingaan op 'de kunst van het vragen stellen' 
• soorten intervisie: mix van methodieken 
• de groei van een intervisieteam volgens de piramide van Lencioni 
• belang van gestructureerde aanpak 
• oefencases in 2 cirkels 
• rol van de intervisiebegeleider in de eigen organisatie 
• leren uit succesverhalen 
• beantwoorden van vragen. 

 
Doelstellingen 

• Deelnemers krijgen intervisie gesitueerd in zijn context en hun context. 
• Deelnemers krijgen inzicht op eigen sterktes en werkpunten als intervisiebegeleider, 

leren goede cases en vragen formuleren en krijgen diverse methoden aangereikt om 
intervisies gestructureerd en effectief te laten verlopen. 

• Deelnemers ontvangen tips en handvaten en krijgen een naslagwerk toegestuurd om 
effectieve intervisie te kunnen begeleiden. 

• Deelnemers krijgen antwoord op vragen en twijfels en worden gestimuleerd en 
geïnspireerd om zich verder te bekwamen in procesbegeleiding. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 13u30 tot 16u45. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 8 november 2022 
Dinsdag 22 november 2022 

Online 
 
CODE: VF22WIT008 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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7. Welzijn op de werkvloer 

7.1 Omgaan met emoties en stress 

Omgaan met emoties op de werkplek – Prik Prik 
 

Een job als zorgverlener brengt je in contact met heel wat emoties. Je hoort heftige 
verhalen, je maakt moeilijke momenten van je zorgvragers mee, je krijgt soms heel wat van 
familie over je heen. Hoe blijf je daar constructief mee omgaan? Dat leer je in deze vorming. 
We starten met de basis: Wat zijn emoties? Wat is het verschil tussen onze gevoelens en 
onze emoties? Hoe kunnen we ze herkennen in onszelf en waarnemen bij een ander? Van 
daaruit gaan we kijken waarom we sommige emoties makkelijker of moeilijker vinden om 
mee om te gaan op de werkvloer. 
 
We kijken ook naar het onderscheid tussen dat wat van ons is, en wat van de ander en 
koppelen dit aan gezonde grenzen. Aansluitend kijken we naar de positieve betekenis van 
boosheid. Heel wat zorgverleners vinden dit een moeilijk emotie om mee om te gaan, zowel 
in zichzelf als bij de ander. We leren er in deze vorming op een positieve manier naar kijken 
en mee omgaan. We leren onze grenzen voelen en uitspreken. Deze gevoelde grenzen zijn 
nodig om helder te communiceren in emotionele situaties. Als laatste gaan we dit oefenen 
aan de hand van werkelijke situaties. 
 
Doelstellingen 

• je bewustzijn van je eigen emoties verbreden en verhelderen 
• de emoties van de ander goed aanvoelen 
• helder je emoties kunnen communiceren 
• je niet laten meeslepen in de emoties van jezelf of de ander 
• helder communiceren in situaties waar de emoties hoog oplopen 
• oefenen met het thema boosheid. 

 

Doelgroep  
Zorgverleners en leidinggevenden. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 1 december 2022 The Floor  
Grotesteenweg 91 
2060 Antwerpen 
 
CODE: VF22WEL001 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers. 
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Gezonde veerkracht, hoe voorkomen dat stress tot burn-out leidt? – 

IDEWE 
 

Er wordt stilgestaan bij: 
• Wat verstaan we onder 'bevlogenheid', 'burn-out', 'depressie' en 'stress'? 
• Hoe kan ik bevlogen blijven? 
• Wat zijn werkgerelateerde oorzaken van stress en burn-out? 
• Analyse van de eigen werksituatie: hulpbronnen en hinderpalen 
• Wie loopt een verhoogd risico? 
• Hoe kan ik signalen van stress, overspanning en burn-out herkennen? 
• Hoe ga ik in dialoog met collega's bij stresssignalen? Hoe kunnen we als team over 

onze stresssignalen en stresscoping praten? 
• De vijf domeinen van zelfzorg om de eigen veerkracht te versterken. 

 
Doelstellingen 
Medewerkers krijgen inzicht in de werking van acute en chronische stress: oorzaken, 
gevolgen, proces van toenemende stress-signalen die kunnen leiden tot burn-out. 
Medewerkers worden zich bewust van eigen stress-signalen en deze van collega's, hun eigen 
manier van omgaan met stress, mogelijke persoonsgerelateerde en werkgerelateerde 
stressoren. Medewerkers krijgen inzicht in hoe ze met gezonde veerkracht kunnen blijven 
werken en voorkomen dat stress tot burn-out leidt. 
 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 20 oktober 2022 Online 
 
CODE: VF22WEL003 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Bouwen aan mentaal vermogen – Alert! 
 

Effectieve beleving en bewustwording staat centraal op dag één. Het teamconcept omvat 
een te bouwen huis van mentaal vermogen, een huis met verschillende kamers, waarbij elke 
themakamer (mentaal aspect) wordt gekoppeld aan een activiteit.  
 
Hoofdvragen tijdens dag twee: 'Hoe (h)erken ik stresssignalen bij mezelf en in mijn dichte 
omgeving?' en 'Welke tips en strategieën kunnen mij en mijn team helpen om stress en 
overspanning te vermijden en reduceren, alsook om elkaar erover aan te spreken?'. Zowel 
tips en handvaten omtrent primaire als secundaire preventie worden meegenomen in deze 
opleiding. De uiteindelijke output na dag 2 is een individueel plan van aanpak, als ook 
actiepunten op teamniveau. 
 
Doelstellingen 
Via dit programma verzamelen deelnemers inzicht in het stresscontinuüm zodoende de 
deelnemers zelf (aanhoudende) stress en burn-out kaderen in dit model. Via een veilige 
sfeer worden de deelnemers in staat gesteld om zowel de eigen stresssignalen als die van 
collega's te herkennen. Deelnemers zijn aan het eind van deze opleiding eveneens in staat 
om strategieën toe te passen om aanhoudende stress te reduceren in het (werk)leven. 
 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 9u tot 12u. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 16 november 2022 
Vrijdag 25 november 2022 

 Online  
 
CODE: VF22WEL005 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Met meer veerkracht aan het werk door hartcoherentie – Hoofdweg 
 

In deze uitdagende tijd is er meer zorg en aandacht nodig voor de veerkracht van 
medewerkers en teams en op die manier ook de veerkracht van de hele organisatie. 
In deze opleiding leer je bij jezelf stress te herkennen en te managen. Hierdoor leer je om 
beter om te gaan met uitdagingen en stressvolle situaties, zowel privé als op het werk. 
Je leert hartcoherentietechnieken. Door deze eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde 
en meetbare technieken leer je meer efficiënt en alert te reageren op stressvolle situaties. Je 
leert de technieken in te zetten op deze momenten. 
Wat is stress en wat doet stress met het lichaam? 
Wat is hartcoherentie en hoe werkt deze op stress? 
Hoe kunnen we deze (meetbare) hartcoherentietechnieken inzetten op de werkvloer? 
 
Doelstellingen 

• bij jezelf stress herkennen en managen 
• leren van hartcoherentietechnieken en deze inzetten. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 8 november 2022 Scoutshuis 
Wilrijkstraat 45  
2140 Antwerpen 

 
CODE: VF22WEL008 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
  



131 
 

Stress omzetten in positieve energie – Ankerpunt 
 

De kunst van niet al-TIJD. 
• stressmechanisme uitgelegd in het dagelijkse leven-werk 
• burn-out - Bore-out 
• hoe herken je negatieve stress? Wetenschappelijke verklaring 
• window of tolerance 
• psychische en fysische gevolgen van stress 
• faalspiraal, piekerstress 
• stress bij jezelf 
• tweede handsstress. 

 

Welbevinden, fundamenteel zelfvertrouwen en groei 

• herkaderen, out-of-the box denken, focus op het positieve op de werkplek en thuis 
• grenzen trekken, timemanagement agenda en planning, durven neen zeggen, 

luisteren naar je lichaam. 
 

Praktische oefeningen om stress te voorkomen en te beheersen. 

 
Doelstellingen 
Na deze sessie weet je: 

• hoe het stressmechanisme in zijn werk gaat 
• de samenhang tussen stress, burn-out, bore-out en depressie 
• het nut en noodzaak van stress 
• hoe je gezonde stress kan detecteren 
• de gevaren van ongezonde stress 
• hoe je ongezonde, negatieve stress kan voorkomen 
• wat positieve, nuttige stress is 
• hoe je positieve stress kan stimuleren en inzetten voor jouw doelen 
• praktische tips en tricks voor jouw werkdomein (maar ook privé). 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 9u tot 12u. 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 14 oktober 2022 
Vrijdag 28 oktober 2022 

Online  
 
CODE: VF22WEL010 
 

Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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7.2 Zelfzorg 

Zelfzorg door je zorg voor anderen te leren begrenzen – Kwadraet 
 

• je missie als zorgverlener 
• de zwakke plek in je missie 
• hoe appelleerbaar ben jij?  
• je balans in geven en ontvangen 
• hoe kan je zorgzaam begrenzen? 
• wat is het min. dat je steeds kan doen voor een ander? Het gevoel van de ander 

valideren. 
• je grens lichamelijk aangeven. 

 
Doelstellingen 
Deelnemers de balans tussen het appel van anderen en zelfzorg laten herinstalleren. 
 

Doelgroep  
Iedereen die in een zorgend beroep last heeft om zichzelf te begrenzen. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 8 november 2022 Hof van Watervliet 
Oude Brug 27 
8000 Brugge 
 
CODE: VF22WEL012 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Je grenzen kennen en bewaken – Impuls 
 

Vind je het moeilijk om nee te zeggen? Heb je steeds de neiging om je grote hart, goede wil 
en inzet te tonen? Zelfs als dat ten koste gaat van je eigen welzijn? Dit is hét moment om 
bewust stil te staan bij je grenzen en om 'nee' te leren zeggen, in verbinding met jezelf en de 
ander. 
Of hoe kan je reageren als de ander zijn/haar grens aangeeft? Wat kan jij doen om tot iets te 
komen waar je beide blij van wordt?  
Deze cursus zal jou daarin ondersteunen. Je leert de signalen van je lichaam en geest te 
herkennen, erkennen en bekennen, en zo je eigen behoeften en grenzen goed aan te voelen. 
De volgende stap is aangeven tot waar je kan gaan en wanneer je jouw limiet bereikt hebt: 
vanuit je innerlijke kracht en met respect voor de ander. Je luistert naar wat leeft in de ander 
en nodigt uit tot dialoog. 
 
Doelstellingen 

• je kan in je eigen kracht gaan staan en je grenzen aangeven 
• effectiever en betrokken samenwerken 
• (werk)relaties behouden en versterken 
• je eigen noden en behoeften en die van anderen leren inschatten. 

 

Doelgroep  
Alle medewerkers uit alles sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 6 oktober 2022 
Donderdag 20 oktober 2022 

Provinciehuis Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven  
 
CODE: VF22WEL014 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Niet (meer) in het rood: Hoe geef ik mijn grenzen aan op een gepaste 

manier? – Mentor vzw 
 

• Ervaringen delen: Hoe grenzen voelen en deze aangeven? 
• Connecteren en bewust worden van het eigen energieniveau: wat zijn mijn 

energiegevers en energienemers en wat vertellen deze over mezelf? Hoe kan ik 
ervoor zorgen dat mijn batterijen niet leeglopen? 

• Het belang van communicatie: hoe op een gepaste, fijn afgestemde manier leren 
communiceren. Hoe verwoord en ga ik om met een probleem, andere aanpak, ... en 
kan ik dit op een niet-reactieve manier verwoorden. 

• Wat neem ik mee naar mijn werkveld? 
 
Doelstellingen 
Deze workshop is er op gericht om te kijken en te luisteren naar verschillende ervaringen van 
hoe mensen kijken naar grenzen kunnen aangeven. Vaak wordt beroep gedaan en druk 
gelegd waardoor 'neen' zeggen vaak niet lukt en velen hierdoor over hun grens gaan, soms 
onbewust. Deze workshop leert mensen bewust stilstaan bij hun grenzen, wanneer ga je in 
het rood, en leert hoe hiermee om te gaan. In deze workshop gaan deelnemers bij zichzelf 
na wat hen energie geeft en wat energie neemt om van hieruit zicht te krijgen op hoe ze 
beter voor zichzelf kunnen zorgen. Ze krijgen de kans om ervaringen te delen met elkaar en 
zo van elkaar te leren. Deelnemers leren dichter bij zichzelf te komen, hun persoonlijke 
alarmbelletjes te (her)kennen en van hieruit te communiceren naar de buitenwereld op een 
gepaste manier. 
 

Doelgroep  
Mensen die wel weten zeggen maar niet durven. Zij die 'neen' denken, maar zichzelf 'ja' 
horen zeggen. Ze aanvaarden extra werk, ook al hebben ze er geen tijd voor. Ze vermijden 
conflictsituaties. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen. 
 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 9 november 2022 van 9u tot 12u 
Woensdag 23 november 30min af te 
spreken met de opleider 

Online  
 
CODE: VF22WEL015 
 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 6 deelnemers. 
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Zorgen voor jezelf in een wereld van de zorg – VIVES 
 

• inleiding in praktische tips en methodieken om een balans te vinden in psychisch 
welzijn (aan de hand van tools en oefeningen om meer zelfinzicht te verkrijgen) 

• aan de slag gaan met bouwstenen voor je eigen zelfzorg 
• discussie en uitwisseling over eigen meningen en ervaringen 
• impact van psychisch welzijn op de werksituatie 
• stilstaan bij de mythe van de 'grenzeloze' hulpverlener 
• reflectie met praktische en toepasbare tips om hiermee individueel en in team aan 

de slag te gaan. 
 
Doelstellingen 

• Inzicht brengen in praktische tips en methodieken om een balans te vinden in het 
psychisch welzijn. 

• Het belang van zelfzorg correct inschatten, stilstaan bij factoren die de eigen zelfzorg 
mogelijks kunnen beïnvloeden en eigen mogelijkheden en beperkingen op dit vlak 
benoemen. 

• De impact van psychisch welzijn op de werksituaties benoemen, en inzicht krijgen in 
mogelijkheden om de veerkracht van het individuele teamlid te verhogen en de 
veerkracht van het team als geheel hoog te houden. 

 

Doelgroep  
Verpleegkundigen en verzorgenden. 
 
Praktisch 
Duur: anderhalve dag waarvan een halve dag online en 1 dag klassikaal. 
Online: 10u45 – 12u45. 
Klassikaal 9u – 17u. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 8 september 2022 
Donderdag 15 november 2022 

Online  
VIVES Campus Roeselare 
Wilgenlaan 32 
8800 Roeselare 
 
CODE: VF22WEL016 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 15 deelnemers. 
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7.3 Nazorg 

Kijken als in een bioscoop: terugblikken op en verwerken van heftige 

emoties – HIVSET 
 

Samen met de deelnemers gaan we kijken: waar komen conflicten en emotionele 
gebeurtenissen vandaan? Kunnen we dit inschatten en zo niet zijn we sterk genoeg om dit 
op te vangen? Door te weten wat onze draagkracht is, kan veel verholpen worden. Indien we 
toch te maken hebben met onverwachte emotionele impact, hoe gaan we voor onszelf 
zorgen dat we dit kunnen verwerken. 
 
Doelstellingen 
Omgaan met niet alledaagse gebeurtenissen die emotioneel impact kunnen hebben in ons 
leven of als traumatisch worden ervaren. Door gebruik van een bepaalde methodiek kunnen 
we zaken gaan kaderen voor onszelf. Afstand nemen van conflicten en het verwerken ervan. 
 

Doelgroep  
Zorgverstrekkers. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 15u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 13 oktober 2022  Online  
 
CODE: VF22WEL018 
 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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In Company: Zelfversterking met 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. 
 
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/opleiding-verbindende-communicatie . 
 
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 
  

mailto:es@vivosocialprofit.org
mailto:pvd@vivosocialprofit.org
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2. Coaching ‘Sterker op het werk met 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 euro 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 
 
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. 
 
  

https://www.vivosocialprofit.org/coaching
https://www.vivosocialprofit.org/coaching
mailto:pvd@vivosocialprofit.org
http://www.lerenindesocialprofit.be/
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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/opleiding-verbindende-
communicatie   
 
Heeft u vragen rond dit aanbod? 
Contacteer Patricia Van Dessel, pvd@vivosocialprofit.org, 02/227 59 80 
  

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 2022 plaatsvinden in rekening brengen. 
 
Meer informatie vind je op Vormingsbudget – Gezondheidsinstellingen- en diensten (PC 331) 
| vivo socialprofit  . 
 

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? 
Gratis taalondersteuning voor je anderstalige collega | vivo socialprofit 
  

  

https://www.vivosocialprofit.org/vormingsbudget-gezondheidsinstellingen-en-diensten-pc-331
https://www.vivosocialprofit.org/vormingsbudget-gezondheidsinstellingen-en-diensten-pc-331
https://www.vivosocialprofit.org/gratis-taalondersteuning-voor-je-anderstalige-collega
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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. 
 
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? 
Gratis taalondersteuning voor je team | vivo socialprofit 
 

  

https://www.vivosocialprofit.org/gratis-taalondersteuning-voor-je-team
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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. 
 
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. 
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• 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). 
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? 
Basistraject kansarmoede | vivo socialprofit 
 

  

https://www.vivosocialprofit.org/basistraject-kansarmoede
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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 2022 – 2023: 

• 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? 
Succes met je studies | vivo socialprofit 

 

  

https://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies
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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 euro 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. 
• 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? 
'VIA Vorming Hogerop' | vivo socialprofit 

  

https://www.vivosocialprofit.org/vorming-hogerop
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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. 

 

• 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: Een mentor inschakelen voor duaal leren | vivo 
socialprofit 
 

  

https://svl.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/conceptnota-bis_duaal_leren_-_een_volwaardige_kwalificerende_leerweg_20150625_def_versie.pdf
https://www.vivosocialprofit.org/een-mentor-inschakelen-voor-duaal-leren?
https://www.vivosocialprofit.org/een-mentor-inschakelen-voor-duaal-leren?
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Meer informatie vind je op de website: 
Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector | vivo socialprofit 
 
 

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

Sainctelettesquare 13/15 
1000 Brussel 
  02 250 37 88  
 vormingen@vivosocialprofit.org 

https://www.vivosocialprofit.org/het-sociaal-fonds-voor-de-vlaamse-welzijns-en-gezondheidssector?
mailto:vormingen@vivosocialprofit.org

