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Maak tijdens de inschrijving 3 keuzes uit de verschillende

Klik hier

workshops die we aanbieden.
2 van de 3 workshops zal je effectief volgen.

Volg ons op

WORKSHOP 1: KRACHTIG KINDBEELD

WORKSHOP 2: ZINDELIJKHEID

Vind je het boeiend om te kijken door de
ogen van het kind? Heb je een neus voor
talenten van kinderen? Voel je kinderen
goed aan? Luister je naar de behoeften van
jonge kinderen? Kom dan proeven van de
wondere wereld van het krachtig kind!
Tijdens deze vormingssessie staat het
krachtig kindbeeld (Reggio Emilia – Loris
Malaguzzi) centraal. Hoe beleeft het kind de
wereld en hoe kunnen we als begeleiders
hierop inspelen? Door de ogen van het kind
ga je jouw spel-en leefomgeving anders
bekijken en nieuwe mogelijkheden zien.

Wanneer is een kind klaar voor het potje?
Mag ik starten met potjestraining voor een
kind 2 jaar is? Moet ik hem belonen als het
lukt? Mag ik luiers blijven aandoen tijdens
de zindelijkheidstraining? Wanneer een
kind klaar lijkt voor zindelijkheidstraining,
komen er misschien heel wat vragen bij jou
op. In deze workshop bieden we hier een
antwoord op en geven we jou op basis van
de resultaten uit de meest recente
onderzoeken handige tips&tricks om het
proces van zindelijk-worden voor jou als
begeleider en voor het kind zo vlot mogelijk
te laten verlopen.

!Let op: duur van 2 workshops
Doelgroep: 0-12 jaar
WORKSHOP 3: ERGONOMISCH WERKEN

Doelgroep: 0-3 jaar
WORKSHOP 4: MeMoQ

De workshop ergonomie is een praktische
tiltraining. Het accent ligt op gunstige
werkhoudingen en tiltechnieken in de
kinderopvang. De deelnemers worden
uitgedaagd zelf mee te denken naar
mogelijke oplossingen. Het is de bedoeling
dat je huiswaarts keert met enkele bruikbare
tips voor jouw werksituatie.

In deze workshop maak je kennis met de
verschillende dimensies van het
zelfevaluatie-instrument van MeMoQ. Je
wordt op weg geholpen met het bepalen
van je sterktes en groeikansen, om daarna
de kwaliteit van je kinderopvang te
bevorderen.

Doelgroep: 0-3jaar

Doelgroep: 0-3 jaar

WORKSHOP 5: ZIKO-VO

WORKSHOP 6: OUDERPARTICIPATIE

Ziko-Vo is een evaluatie-instrument dat jou
helpt om een kind goed op te volgen.
Tegelijkertijd is het een zelfevaluatieinstrument omdat je ontdekt hoe je je
aanpak kan afstemmen op wat een kind
nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Je krijgt
handige tips om Ziko-Vo in jouw opvang te
gebruiken.

Wil je graag ouders meer betrekken bij de
kinderopvang? Dat is leuk en de moeite
waard! Ouderparticipatie hoeft niet
ingewikkeld te zijn en/of extra werk
betekenen! Samen zoeken we naar
initiatieven die haalbaar zijn in de praktijk!

Doelgroep: 0-3 jaar

Doelgroep: 0- 3jaar

WORKSHOP 7: REFLECTEREN

WORKSHOP 8: INRICHTEN VAN DE RUIMTE

Een kind dat maar moeilijk lijkt te wennen
aan de opvang, een kind dat plots heel veel
aandacht vraagt in de groep, een ouder
waar het minder mee klikt of een
onenigheid tussen collega's die maar niet
uitgeklaard geraakt... We hebben in onze
beroepspraktijk regelmatig te maken met
situaties waar we niet meteen klaarheid in
zien. In deze workshop gaan we concreet
aan de slag met een
reflectietechniek waarmee je dergelijke
situaties leert analyseren en de
verschillende perspectieven leert zien, om
zo tot een oplossing te komen.

Zin om je competenties als
kinderbegeleid(st)er uit te breiden en te
zorgen dat je ruimte zo ingedeeld is dat
kinderen komen tot intens spelplezier?

Doelgroep: 0-12 jaar

Doelgroep: 0-12 jaar

Dan is deze workshop waarin de vier
ervaringsgebieden centraal staan, iets voor
jou !!!

WORKSHOP 9: EHBO & LEVENSREDDEND HANDELEN
In deze workshop fris je als kinderbegeleider je skills terug op wat betreft levensreddend
handelen bij kinderen tot 14 jaar. De workshop zal bestaan uit een praktijksessie waarbij
theorie geïntegreerd wordt. Er wordt ruim tijd gemaakt voor praktijkoefeningen met
ervaringsuitwisselingen.
Je vernieuwt op deze manier jouw verplicht attest levensreddend handelen!
Let op: duur van 2 workshops!
Doelgroep: 0-12 jaar

