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Wat doen 

we? 

Opleidingen  
LSK presenteert elk  
jaar zijn opleidings- 

aanbod via deze 
brochure. 

 
LSK werkt daarnaast 

soms samen met allerlei 
partners, o.a. door het 

uitbouwen van  
lerende netwerken. 

Begeleiding 
LSK biedt begeleidings- 

trajecten aan m.b.t. 
pedagogische  

en organisatorische thema’s. 
Deze trajecten worden steeds op 

maat uitgewerkt. 
 

LSK maakt vanaf januari 2019 
deel uit van het 

Ondersteuningsnetwerk 
kinderopvang. 

 

 

Informeren  
en adviseren 

Je kunt bij LSK terecht  
voor informatie over de 

kinderopvang,  
bv. de opstart en de 

regelgeving. Bovendien biedt 
LSK informatie aan via de 

website. Daarnaast geeft LSK 
adviezen over alle aspecten 

van de kinderopvang en 
verwijst door  
indien nodig. 

  

Flexibel en  
op maat 

Om alle vragen vanuit  
het werkveld op een  

kwalitatieve manier te kunnen 
behandelen, werkt LSK op maat 
en flexibel. Alle vragen die LSK 

krijgt worden met zorg 
behandeld en beantwoord. 

Vanuit dit standpunt worden ook 
alle opleidingen op 
 maat aangeboden.  

Meer info 
Meer info over LSK: 

www.limburg.be/kinderopvang 
 

Vragen? Contacteer ons via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be 

of  
011 30 59 38 -  0472 12 59 90 

 

Netwerken 
LSK brengt 

opvangvoorzieningen en 
andere belanghebbenden 

samen om kennis en 
ervaring uit te wisselen. Op 
deze manier wil LSK nieuwe 

inzichten, oplossingen en 
ideeën in het werkveld 
stimuleren. LSK werkt 

hiervoor samen met een 
aantal partners. 

Wat doen 

we? 
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Open aanbod 

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

Aanbod op maat 

Wil je graag een opleiding uit deze brochure volgen met jouw team of 
voorziening? Dat kan zeker! In de fiche van iedere vorming staat aangegeven of 
de vorming ook op maat aangevraagd kan worden.  

Daarnaast zijn er ook enkele opleidingen en vormingen die we enkel op maat 
aanbieden. Een overzicht van deze opleidingen en vormingen vind je achteraan in 
deze brochure, geordend per cluster. Ook verdiepende vormingen kunnen op 
maat aangevraagd worden. 

Opleidingen die door een gastspreker of externe gegeven worden, behoren enkel 
tot het open aanbod en kunnen dus niet op maat aangevraagd worden.  
 

Een opleiding op maat kan enkel aangevraagd worden door verantwoordelijken. 
Dit doe je via het contactformulier op onze website, telefonisch of via e-mail.   
De opleiding wordt in de opvanglocatie zelf gegeven op de afgesproken datum.  
Er wordt verwacht dat er steeds een verantwoordelijke aanwezig is.  

Inschrijven 

Inschrijven 
Inschrijven is noodzakelijk voor alle opleidingen via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be. Je kunt je inschrijven tot 3 weken voor de 
aanvang van de opleiding. 

Voor de inschrijving hebben we volgende gegevens nodig: 

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

 

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

 

Annuleren van de inschrijving 
Je kunt je inschrijving annuleren tot 3 weken vóór de start van de opleiding via 
e-mail. Indien je na deze termijn annuleert, wordt de kostprijs toch 
aangerekend. 

Praktische 

info 
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Annuleren door ons is mogelijk wanneer er onvoldoende deelnemers zich hebben 
ingeschreven voor een opleiding. We melden dit zo snel mogelijk via e-mail aan 
de voorzieningen die zich ingeschreven hebben. 

Wachtlijst 

Is de opleiding die je wil volgen volzet, dan kom je op een wachtlijst terecht. We 
bekijken of een bijkomende opleiding mogelijk is. Voorzieningen op de wachtlijst 
houden we via e-mail op de hoogte.  

Tarieven 

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende tarieven voor vormingen en 
begeleidingstrajecten: 

• Vorming open aanbod, lesgever LSK: € 15 per deelnemer per dagdeel. 
• Vorming open aanbod, externe lesgever: het tarief zal variëren 

afhankelijk van de lesgever. 
• Vorming op maat: € 150 euro per dagdeel voor maximum 10 deelnemers. 

Indien er meer dan 10 deelnemers zijn, zal een kost van € 15 per 
bijkomende deelnemer gevraagd worden. 

• Lerend netwerk: Een lerend netwerk bestaat uit minimum 3 sessies. Voor 
een lerend netwerk vragen we € 25 per deelnemer per sessie.  

• Begeleidingstraject: een begeleidingssessie duurt ongeveer 2 uur. Een 
begeleidingstraject bestaat uit minimum 2 sessies. Het tarief voor de eerste 
2 sessies samen bedraagt € 200. Voor bijkomende sessies vragen we € 50 
per sessie. Voor meer dan 3 deelnemers betaal je € 15 per bijkomende 
deelnemer per sessie.  

• Observatietraject: een observatietraject bestaat uit 3 
begeleidingsmomenten (ongeveer 1 uur) en 2 observatiemomenten (max. 3 
uur). Voor een observatietraject vragen we € 300.  

• Verplaatsingskosten: voor de verplaatsingen gemaakt door een 
medewerker van LSK in het kader een vorming of begeleidingstraject 
vragen we een kilometervergoeding. 

Facturatie 

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

Attest 

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

Klachten 

Indien je een klacht of suggestie hebt, dan kun je contact opnemen met Irène 
Bosmans, algemeen coördinator van het Limburgs Steunpunt Kinderopvang (011 
30 59 40, irene.bosmans@limburg.be).  
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Maatschappelijke thema’s 
Als begeleider in de kinderopvang word je regelmatig geconfronteerd met 
veranderingen en evoluties in de samenleving en met diverse specifieke 
gezinssituaties. Deze cluster bundelt opleidingen rond deze thema’s. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Duiding 

clusters 
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Vormingen open aanbod 
 

4 februari 2020 Overal Taal 21 

20 februari 2020 
Bewegingspedagogiek volgens Sherborne  
voor baby’s en peuters 

18 

3 maart 2020 Kwaliteitshandboek – zelfevaluatie 15 

10 maart 2020 Samen groeien volgens het MISC-concept 10 

19 maart 2020 Zintuigelijk activeren: snoezelen 17 

24 maart 2020 Zindelijkheid positief ondersteunen 11 

2 april 2020 Omgaan met echtscheiding 16 

21 april 2020 Spelen met baby’s en peuters 19 

5 mei 2020 Eerste hulp bij leiding geven 12 

7 mei 2020 Vitamine groen: speelnatuur inrichten en gebruiken 9 

12 mei 2020 Dagelijkse gesprekken tussen kinderbegeleiders en ouders 13 

28 mei 2020 Ruimten en speelhoeken inrichten 20 

4 juni 2020 Ouders als partner in de opvoeding 14 
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MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S 

 
Vitamine Groen: speelnatuur inrichten en 

gebruiken 
 

 

Doelgroep 

Verantwoordelijken/kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-
jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Goed kunnen buitenspelen in de natuur is een recht. Maar hoe bekijken we dit?  
Welke stappen kunnen we nemen om dit te optimaliseren? 
 
Wat zijn onze rollen als begeleiders en hoe communiceren we met ouders en 
collega’s?  
Samen denken we na over natuurspel, risicovol spelen, en de daarbij horende 
inrichting van de buitenruimte. 
 
Kris van Ingelghem van GoodPlanet vzw heeft als één van de pioniers in België 
rond dit thema ruime praktijkervaring op technisch én pedagogisch vlak. 
 

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

gedragscompetenties: 

• creativiteit 
• visie 
• organiseren 

 
 

Praktisch 

Begeleiding:     Kris Van Ingelghem – Good Planet  

Data:      7 mei 2020 

Duur:       1 dagdeel: 19.00 u. tot 22.00 u. 

Locatie:           Bokrijk 

Deelnemers:         max. 50 deelnemers 

Kostprijs:          30 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  nee 

Uiterste inschrijvingsdatum:  16 april 2020  



 

10 

 

OMGAAN MET KINDEREN 

Samen groeien: Kinderen ondersteunen en een 
kwaliteitsvolle interactie stimuleren volgens 

het MISC-Concept van Albert Janssens 
 

 

Doelgroep 

Verantwoordelijken/kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 3-
jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Welke houding als kinderbegeleider werkt om kinderen zich goed te laten voelen 
en te stimuleren in hun ontwikkeling?  

MISC geeft ons hiervoor heel concrete tips. MISC staat voor ‘Mediational 
Intervention Sensitizing Caregivers’ of voor ‘More Intelligent and Sensitive Child’.   

In deze vorming staan we stil bij de basisprincipes van MISC en vertellen we hoe 
we ermee aan de slag gaan in de opvang. 
 

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

gedragscompetenties: 

• kindgericht handelen 
• inlevingsvermogen 
• helder communiceren 

 

Praktisch 

Begeleiding:     Centrum Inclusieve Kinderopvang – Yota Mokos 

Data:      10 maart 2020 

Duur:       1 dagdeel: 19.00 u. tot 22.00 u. 

Locatie:           Bokrijk 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          15 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  nee 

Uiterste inschrijvingsdatum:  18 februari 2020  
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OMGAAN MET KINDEREN 

Zindelijkheid positief ondersteunen  
 

 

Doelgroep 

kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Zindelijk worden doet een kind grotendeels zelf wanneer het er klaar voor is. Je 
kan hierbij helpen, maar je kan het niet forceren. Hoe zit het dan met 
zindelijkheidstraining? Wat doe je best wel en wat niet? En hoe stem je af met de 
ouders? 

In deze vorming hebben we het over hoe en wanneer een kind zindelijk wordt, hoe 
we het ondersteuningsproces concreet kunnen aanpakken en hoe we kunnen 
zorgen voor een goede afstemming tussen thuis en de opvang. 

We wisselen ervaringen uit en je krijgt concrete tips. Daarnaast stellen we de 
zindelijkheidstas voor. Een inspirerende tas om te starten met 
zindelijkheidstraining samengesteld door en uit te lenen bij de vzw Limburgs 
Steunpunt Kinderopvang. 
 

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

• kindgericht handelen 
• inlevingsvermogen 
• coachen 

 
 

Praktisch 

Begeleiding:     vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang  

Data:      24 maart 2020 

Duur:       1 dagdeel: 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          15 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  ja, dit kan via het contactformulier of via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be 

Uiterste inschrijvingsdatum:  3 maart 2020 
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OMGAAN MET MEDEWERKERS 

Eerste hulp voor leiding geven  
 

 

Doelgroep 

Verantwoordelijken van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

“Teamwork is de brandstof waarmee gewone mensen ongewone resultaten 
bereiken” 

Een goed werkend team is erg belangrijk voor een goed werkende organisaties. Als 
leidinggevende moet je dan ook de nodige competenties en vaardigheden hebben 
om de leden van je team te stimuleren en te inspireren. 

Tijdens deze vorming geven we je de nodige handvaten om je medewerkers te 
stimuleren, inspireren en te coachen. Je leert om hun talenten in te zetten. Maar 
ook hoe je hun zwakke punten kan versterken. 
 

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

• coachen 
• richting geven 
• samenwerken 

 

Praktisch 

Begeleiding:     vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang  

Data:      5 mei 2020 

Duur:       1 dagdeel: 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          15 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  ja, dit kan via het contactformulier of via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be 

Uiterste inschrijvingsdatum:  14 april 2020
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OMGAAN MET OUDERS 

Dagelijkse gesprekken tussen  
kinderbegeleiders en ouders  

 

 

Doelgroep 

Kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Ouders zijn partners van de opvang. Ze komen dagelijks over de vloer en je deelt 
met hen de zorg over hun kind. Elke dag een vlotte, duidelijke informatie-
uitwisseling tussen kinderbegeleiders en ouders is belangrijk. Maar, dit is niet 
altijd even simpel. Niet alle gesprekken met ouders zijn gemakkelijk. 

In deze vorming hebben we het over positief communiceren met ouders. We reiken 
kapstokken aan om overleg gemakkelijker te laten verlopen en jullie krijgen 
concrete tips over moeilijkere gesprekssituaties met ouders van jouw opvang. 
 

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

• Kindgericht handelen 
• Helder communiceren 
• Omgaan met diversiteit 

 

Praktisch 

Begeleiding:     vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang 

Data:      12 mei 2020 

Duur:       1 dagdeel: 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          15 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  ja, dit kan via het contactformulier of via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be 

Uiterste inschrijvingsdatum:  21 april 2020 
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OMGAAN MET OUDERS 

Ouders als partner in de opvoeding: 
ouderparticipatie 

 

 

Doelgroep 

Verantwoordelijke en kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 
12-jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Je hebt gekozen om met kinderen te werken, dàt is je drive, je roeping, je 
passie, … maar de ouders horen daar natuurlijk ook bij. Een kind ontwikkelt en 
groeit het best in een harmonieuze omgeving. De relatie kinderbegeleider - ouder 
is daarom zeer belangrijk.  

Ouders laten participeren geeft een kans tot uitdiepen van de vertrouwensrelatie 
met de ouder waardoor je je opvang nog meer op maat van het kind kan maken. 
Participeren in alles? Nee, natuurlijk niet. Als opvoeder beslis je zelf hoever je in 
de mogelijkheid tot participatie wil gaan. Maar vaak geeft dit een interessante 
kruisbestuiving, misschien zelfs ondersteuning van je werk.’ 
 

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

• Kindgericht handelen 
• Helder communiceren 
• Samenwerken 
 
 

Praktisch 

Begeleiding:     Iets-Anders-Compagnie  

Data:      4 juni 2020 

Duur:       1 dagdeel: 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 18 deelnemers 

Kostprijs:          30 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen: nee 

Uiterste inschrijvingsdatum:  14 mei 2020
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ORGANISATIE EN KWALITEIT 

Kwaliteitshandboek - zelfevaluatie 
 

 

Doelgroep 

Verantwoordelijken van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Beschikt je opvang over een capaciteit van 18 plaatsen of meer, dan ben je 
verplicht een kwaliteitshandboek op te stellen. Maar ook als je opvang minder 
opvangplaatsen telt, is een kwaliteitshandboek een uitstekende manier om de 
kwaliteit van je opvang in kaart te brengen, op te volgen en te verbeteren. 

Tijdens deze vorming overlopen we wat er in het kwaliteitshandboek thuis hoort. 
Welke procedures moet je zeker in het kwaliteitshandboek vermelden en vooral, 
hoe doe je dat? We bespreken ook hoe je het kwaliteitshandboek kan 
implementeren in de opvang en vooral hoe je dit kan gebruiken als een goed 
evaluatie instrument om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Uiteraard 
vergeten we de evaluatiecyclus niet en bespreken we samen hoe je er voor kan 
zorgen dat je kwaliteitshandboek altijd up to date blijft. 
 

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

• visie 
• omgaan met procedures  
• organiseren 

 

Praktisch 

Begeleiding:     vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang 

Data:      3 maart 2020 

Duur:       1 dagdeel: 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          15 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  ja, dit kan via het contactformulier of via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be 

Uiterste inschrijvingsdatum:  11 februari 2020 
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ORGANISATIE EN KWALITEIT 

Omgaan met echtscheiding 
 

 

Doelgroep 

Verantwoordelijken van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Wanneer ouders van kinderen in de opvang gaan scheiden, zorgt dit soms voor 
vragen of problemen in de opvang. Wat moet je doen? Wat mag je doen? Wat zijn 
de rechten en plichten van ouders? Hoe vermijd je dat de opvang betrokken raakt 
bij eventuele conflicten tussen ouders. 

We staan eerst stil bij de juridische aspecten zoals juridische ouders, ouderlijk 
gezag, wettelijk vermoeden, verblijfsregeling, enzovoort. We gaan na waar je op 
moet letten als je kinderen van gescheiden (niet samenwonende) ouders inschrijft, 
wat er gebeurt als ouders gaan scheiden wanneer hun kind reeds ingeschreven is 
in de opvang, … 

Na de theorie gaan we verschillende specifieke situaties en mogelijke problemen 
bespreken die kunnen voorkomen in de opvang. En uiteraard staan we stil bij de 
vragen die de deelnemers hebben. 
 

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

gedragscompetenties: 

• kindgericht handelen 
• helder communiceren 
• omgaan met diversiteit 

 

Praktisch 

Begeleiding:     vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang 

Data:      2 april 2020 

Duur:       1 dagdeel: 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          15 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  ja, dit kan via het contactformulier of via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be 

Uiterste inschrijvingsdatum:  12 maart 2020 
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SPELEN 

Zintuigelijk activeren: snoezelen  
 

 

Doelgroep 

Kinderbegeleiders van gezins- en groepsopvang voor 0- tot 12-jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Kinderen hebben in het kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang nood aan 
momentjes en plekjes waar ze even tot rust kunnen komen, kunnen ontdekken, 
kunnen experimenteren, … Tijdens deze vorming willen we enkele interessante 
principes toelichten die essentieel zijn om kinderen te laten genieten, verwonderd 
te zijn in een rustige omgeving: selectiviteit - sfeerschepping - een ruim, 
uitnodigend materiaalaanbod - respect voor eigen keus/tempo. 

Met beeldmateriaal, eenvoudige sfeermakers en zelfgemaakte voorwerpen 
illustreren we hoe je een ruimte, een hoekje in een lokaal of in de tuin kan 
omtoveren tot een oase van rust waar kinderen kunnen genieten, ontdekken, 
verwonderd zijn. We tonen eveneens hoe je in een beperkte ruimte op een tapijtje 
of fleecedeken, in een tent, onder een paraplu of onder een droogrek kindjes kan 
aanzetten om zelfgemaakte voorwerpen te verkennen. 

Aansluitend proberen we deze inzichten te vertalen naar onze eigen praktijk. We 
denken in kleine groepjes wat er in de eigen opvang haalbaar is. Deze eerste 
brainstorm kan een aanzet zijn om later korte zintuiglijke momentjes volgens de 
Joeron-methodiek uit te werken.  
 

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

gedragscompetenties: 

• creativiteit 
• kindgericht handelen 
• inlevingsvermogen 

 

Praktisch 

Begeleiding:     Ronny Vanoosthuyse - VCOK  

Data:      19 maart 2020 

Duur:       1 dagdeel: 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          35 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen: nee 

Uiterste inschrijvingsdatum:  27 april 2020 
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SPELEN 

Bewegingspedagogiek volgens Sherborne  
voor baby’s en peuters 

 

 

Doelgroep 

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

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Hoe bouw je een affectieve relatie op met een baby? Spelenderwijs!  
 
Aan de hand van de spelletjes die in deze interactieve vorming aan bod komen, 
bouw je niet alleen een vertrouwensrelatie op met een baby, maar stimuleer je 
ook een positief zelfbeeld. Al spelend leert een baby om relaties aan te gaan en te 
communiceren, maar ook zijn eigen lichaam te gebruiken.  
 
De spelletjes zijn volledig gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Sherborne 
en bieden een start om verder te blijven spelen naarmate het kind groter wordt. 
 
Deze vorming gaat over bewegen, knuffelen, spelen met baby’s en is gericht naar 
(groot)ouders, opvoeders en verzorgers. 
 

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

gedragscompetenties: 

• creativiteit 
• kindgericht handelen 
• organiseren 

 

Praktisch 

Begeleiding:     Karla Trimpeneers - VCOK   

Data:      20 februari 2020 

Duur:       1 dagdeel: 19.00 u. tot 22.00 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 20 deelnemers 

Kostprijs:          35 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  nee 

Uiterste inschrijvingsdatum:  30 januari 2020 

 



 

19 

 

SPELEN 

Spelen met baby’s en peuters 
 

 

Doelgroep 

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

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

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

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

• creativiteit 
• kindgericht handelen 
• inlevingsvermogen 

 

Praktisch 

Begeleiding:     vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang 

Data:      21 april 2020 

Duur:       1 dagdeel 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          15 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  ja, dit kan via het contactformulier of via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be 

Uiterste inschrijvingsdatum:  31 maart 2020 
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SPELEN 

Ruimten en speelhoeken inrichten 
 

 

Doelgroep 

Verantwoordelijken/kinderbegeleiders van groepsopvang voor 3- tot 12-jarigen. 
 

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

Kinderen brengen vaak veel tijd door in de kinderopvang, zowel in de opvang van 
baby’s en peuters als in de buitenschoolse opvang. Het is belangrijk dat de 
ruimten waarin de opvang gebeurt, uitnodigend en zeer toegankelijk voor de 
kinderen zijn. Deze ruimten moeten zorgen voor een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten en spelmateriaal, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om 
sleutelervaringen op te doen in de vier ervarings-gebieden. De omgeving waarin 
de kinderen zich bevinden, moet bovendien hun interesses weerspiegelen en 
tegemoet komen aan hun behoeftes. 

Tijdens deze vorming bespreken we eerst de ontwikkelingsfasen van de kinderen, 
de verschillende spelvormen en de vier ervaringsgebieden om daarna na te gaan 
hoe je nu je ruimte best inricht om aan de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen 
tegemoet te komen. 

Aansluitend aan deze vorming biedt het Limburgs Steunpunt Kinderopvang de 
mogelijkheid om binnen de eigen opvang een praktische vorming op maat te 
organiseren zodat de begeleiders en verantwoordelijken onmiddellijk aan de slag 
kunnen met de inrichting van de ruimte en dit onder begeleiding. 
 
De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende 

gedragscompetenties: 

• creativiteit 
• kindgericht handelen 
• visie 

 

Praktisch 

Begeleiding:     vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang 

Data:      28 mei 2020 

Duur:       1 dagdeel 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          15 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  ja, dit kan via het contactformulier of via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be 

Uiterste inschrijvingsdatum:  7 mei 2020 
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TAAL 

Overal Taal 
 

 

Doelgroep 

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

Inhoud vorming/traject/lerend netwerk/lezing 

In gesprek en gedicht, in muziek en tekstbericht, in droom en gedachten… taal is 
overal. Taal geeft betekenis aan de wereld om ons heen. 
Een goede taalontwikkeling is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van 
kinderen. Taal gebruik je immers om te communiceren met anderen, taal gebruik 
je om te leren. Een goede taalontwikkeling versterkt de kansen van de kinderen. 
Kinderopvang en scholen spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van 
kinderen. 
Tijdens deze vorming leren we hoe je in de buitenschoolse opvang en in de lagere 
school aan taalstimulering kan doen, ook tijdens de “dagelijkse” momenten, 
buiten de specifieke taalactiviteiten. Hiervoor gebruiken we TaalKOraal, een 
toolbox, speciaal ontwikkeld door het Limburgs Steunpunt Kinderopvang voor de 
buitenschoolse opvang en lagere scholen om aan taalstimulering te doen. 
Het Limburgs Steunpunt Kinderopvang biedt aansluitend bij deze vorming ook 
individuele begeleidingstrajecten aan zodat scholen en opvangorganisaties die dit 
wensen onder begeleiding van het Steunpunt aan de slag kunnen gaan met 
TaalKOraal. 
 
De vorming is gericht op de ontwikkeling van o.a. volgende 
gedragscompetenties: 

• creativiteit 
• kindgericht handelen 
• aanpassingsvermogen 

 

Praktisch 

Begeleiding:     vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang 

Data:      4 februari 2020 

Duur:       1 dagdeel 09.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie:           Hasselt 

Deelnemers:         max. 15 deelnemers 

Kostprijs:          15 euro per deelnemer per dagdeel 

Op maat aan te vragen:  ja, dit kan via het contactformulier of via 
steunpuntkinderopvang@limburg.be 

Uiterste inschrijvingsdatum:  14 januari 2020
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VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

 

 

Aanbod wordt verder uitgewerkt in samenwerking  

met de LOGO’s en wordt weldra bekend gemaakt.
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Vormingen op maat  

 

Volgende onderwerpen kunnen als een vorming of traject op maat en op locatie 
aangevraagd worden. Voor andere thema’s kun je steeds contact opnemen met het 
Limburgs Steunpunt Kinderopvang. 

ANDERE MOGELIJKE THEMA’S – OP MAAT 
Vorming 
op maat 

Traject op 
maat 

Maatschappelijke thema’s 

Mediawijsheid en mediaopvoeding �  

Seksualiteit en seksuele opvoeding �  

Specifieke maatschappelijke thema’s: scheiding, 
nieuwe gezinsvormen, rouw, armoede,… �  

Specifieke zorgbehoeften (i.s.m. CIK’s) �  

Omgaan met kinderen 

Kinderen in groep, individu in de groep �  

Kinderparticipatie �  

Omgaan met specifieke leeftijden, leefwereld, 
ontwikkeling �  

Omgaan met specifieke problematieken: 
(peuter)puberteit, pesten, hechting, agressie,… �  

Onthaal en wennen �  

Pedagogisch handelen: belonen en straffen, 
structureren, conflicthantering, positief opvoeden � � 

Ruimten en speelhoeken inrichten � � 

Welbevinden en betrokkenheid �  

Zindelijkheid positief ondersteunen �  

Omgaan met medewerkers 

Aanwerving  � � 
Eerste hulp bij leiding geven �  
Functioneringsgesprekken, feedback geven en krijgen � � 
Draagkracht meten?  � 
Jobcoaching  � 
Onthaal nieuwe medewerkers  � � 
Talenten en (basis)competenties kinderbegeleiders, 
functieprofielen 

 � 
Teamwerking  � 
Vormingsanalyse  � 
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Omgaan met ouders 

Dagelijkse communicatie met ouders �  

Moeilijke gesprekken, moeilijke boodschappen �  

Ouderbetrokkenheid �  

Organisatie en kwaliteit 

Kwaliteit: kwaliteitshandboek, kwaliteit verbeteren  � 

MeMoQ zelfevaluatie-instrument, pedagogisch 
raamwerk � � 

Omgaan met echtscheiding �  
Organisatiebeleid � � 

Regelgeving: privacy, deontologie, uurroosters, 
media,… �  

Spelen 

Speelhoeken, speelruimten, buiten spelen � � 

Spelbegeleiding: houding, meespelen/speldurf � � 

Spelen met baby’s en peuters �  
Spelimpulsen, vrij spel, geleide activiteiten, 
spelideeën, … �  

Spelmateriaal: creatief met materiaal, snoezelen,… �  

Taal 

Communicatie binnen de werking � � 
Duidelijke taal, respectvol communiceren,  
non-verbale communicatie,… �  
Meertaligheid �  

Taalstimulering, taalbeleid � � 
TaalKOraal: spelen met taal.   � 
Veiligheid en gezondheid 

Brandveiligheid (pedagogisch, educatieve invulling), 
ook voor gezins- en groepsopvang van 0 tot 3 jaar �  

Gezonde voeding �  

Veilig spelen – risicovol spelen �  

Omgaan met verontrustende situaties 
(verantwoordelijke en kinderbegeleiders) �  

Speel niet met vuur: procedures, evacuatie en 
veiligheidsopvoeding �  

 
 
 
 


