Beursstanden

Workshops
Lokaal 1
Voedselveiligheid in de kinderopvang
We geven een overzicht van de belangrijkste

10.15 –
11.15 uur

Lokaal 2
Voorlezen en vertellen… in een ander
jasje!

Lokaal 3
Aan de slag met talent!
Hoe ontdek je waar je zelf sterk in bent? Hoe

goede hygiënepraktijken om de

Gezellig met een boekje in een hoekje. Dat is

werf je de talenten die je nodig hebt? Hoe kan je

voedselveiligheid te garanderen in de

genieten voor jong en minder jong. Een verhaal

deze talenten, ook de minder voor de hand

kinderopvang.

tot bij de kinderen brengen kan op veel

liggende, bij jezelf en je medewerkers maximaal

manieren. Tijdens deze vorming komen we los

benutten binnen je kinderopvang?

FAVV

van het prentenboek, we laten je kennis maken
met een kijkdoos, een vertelkoffer en nog ander

Buitenruimte

Kind en Gezin

leuks.
Knisper VDKO

Veiligheid voorop!

Na het voorlezen… Wat dan?

Samen met Dino maken we je wegwijs in alles

En toen kwam er een varkentje met een lange

wat met risico-analyse te maken heeft en leren

snuit en het verhaaltje is uit…

we je kijken door de ogen van een kind!

Ontwikkelingsvoorsprong bij peuters en
kleuters: signalering en begeleiding
De ontwikkeling van kleine kinderen gebeurt

Of toch niet? Voorlezen is een fantastische

niet gelijkmatig maar in sprongen. Hoe weet je

manier om taalontwikkeling, fantasie,... bij jonge

als begeleider of het kind een tijdelijke sprong

kinderen te stimuleren. Maar het hoeft niet te

doormaakt of dat het om echte hardlopers

stoppen bij het omslaan van de laatste pagina!

gaat? Vroege signalering van kinderen met een

11.30 –

Prenten en verhalen zitten immers boordevol

ontwikkelingsvoorsprong kan heel wat

12.30 uur

inspiratie voor leuke spelmomenten met baby

problemen voorkomen op latere leeftijd. In deze

en peuter. Ga samen met ons ‘verder dan het

workshop krijg je tips mee voor tijdige

verhaal’ en verlaat deze workshop met inspiratie

signalering en wat jij kan doen om het kind spel-

Kind en Gezin

voor leuke spelideeën in de opvang.

en leerplezier op zijn ontwikkelingsniveau te
geven. Je gaat naar huis met heel wat adviezen
en kan ook enkele werkmaterialen inkijken waar

Knisper VDKO

je écht wat mee bent.
Talentvol

Buiten spelen
Kom je mee buiten spelen? We verzinnen samen
nieuwe ideeën, experimenteren met
verschillende materialen én testen natuurlijk
alles uit. Met nadruk op groen, uitdaging en
beleving. Speelplezier en frisse impulsen
gegarandeerd! En: kinderen zijn welkom om mee
te doen
Speelmakers

13 – 14
uur

Uitwisselcafé

Verbindend opvoeden

Hoe gaat Zorginspectie om met MeMoQ?

Je hebt interesse om te starten met

Kinderen die goed gehecht zijn, zijn later meer

Vanaf 1 april 2018 gaat Zorginspectie na of de

kinderopvang of je bent al volop aan de slag?

zelfverzekerd, zitten beter in hun vel, hebben

kinderopvang de minimale pedagogische norm

Maar je zit nog met heel wat vragen of wil eens

een positiever zelfbeeld en zijn beter in staat

haalt. Dit gebeurt met een instrument dat

met anderen praten over je project? Tijdens dit

om betekenisvolle relaties aan te gaan. Deze

ontwikkeld is binnen het project MeMoQ. We

uitwisselcafé kan je terecht voor informatie en

hechting komt in het gedrang wanneer

lichten toe hoe we tijdens een inspectie met het

advies bij de ondersteuners, maar vooral ook bij

opvoeden gezien wordt als een machtsstrijd

nieuwe instrument aan de slag gaan. Het is

elkaar. Dit is een uniek moment om tips en tricks

tussen ouder of opvoeder en kind. We gaan

tevens een unieke kans om vragen te stellen en

uit te wisselen.

dieper in op de nadelen van opvoeden met

van gedachten te wisselen.

Ook als je al een tijdje aan de slag bent of een
nieuwe fase in je onderneming ingaat, ben je
welkom.

straffen, belonen, time-outs en dikke duimen, …
en vooral hoe het anders kan.

Zorginspectie

VZW Anna-Lena

VoorZet, ’T Opzet, Unizo

14.15 –
15.15 uur

KWIKO

Financiering in de kinderopvang

KWIKO staat voor “Quickscan Kwaliteit in de

Ondernemen in de kinderopvang impliceert

Kinderopvang”. Het is een instrument dat je

naast de passie voor het werken met kinderen

helpt om op een snelle manier een zicht te

ook een zakelijke kant. Nieuwe uitdagingen

krijgen op de kwaliteit van de werking. Het kan

gaan immers vaak gepaard met een zoektocht

ingezet worden in zowel gezins- als

naar financiële middelen. Tijdens deze

groepsopvang. In deze workshop maken we

infosessie kom je meer te weten over de

kennis met het instrument. KWIKO is het

financieringsmogelijkheden die door de overheid

resultaat van een samenwerking tussen het

ondersteund worden.

Vlaams Welzijnsverbond, ’t Opzet, AQARTO en
verschillende PTO-organisaties. Je kan alvast
een kijkje nemen op www.kwiko.be
‘t OpZet

VLAIO

Ontwikkelingsvoorsprong bij peuters en
kleuters: signalering en begeleiding
De ontwikkeling van kleine kinderen gebeurt
niet gelijkmatig maar in sprongen. Hoe weet je
als begeleider of het kind een tijdelijke sprong
doormaakt of dat het om echte hardlopers
gaat? Vroege signalering van kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong kan heel wat
problemen voorkomen op latere leeftijd. In deze
workshop krijg je tips mee voor tijdige
signalering en wat jij kan doen om het kind spelen leerplezier op zijn ontwikkelingsniveau te
geven. Je gaat naar huis met heel wat adviezen
en kan ook enkele werkmaterialen inkijken waar
je écht wat mee bent.
Talentvol

Buiten spelen
Kom je mee buiten spelen? We verzinnen samen
nieuwe ideeën, experimenteren met
verschillende materialen én testen natuurlijk
alles uit. Met nadruk op groen, uitdaging en
beleving. Speelplezier en frisse impulsen
gegarandeerd! En: kinderen zijn welkom om mee
te doen
Speelmakers

15.30 –
16.30 uur

KOMEN ETEN, en nu de punten voor

Groeipakket

Risicovol spel: is dat nu echt nodig?!

Wat wordt verwacht van de kinderopvang bij de

Waarom nemen kinderen risico's tijdens het

start van het Groeipakket begin 2019?

spelen? Hoe voelen ze zich tijdens risicovol

Wat zijn ingrediënten voor een gezellige

spel en wat leren ze eruit? Mogen of moeten

eetsfeer? We wisselen uit, inspireren,

kinderbegeleiders risicovol spel stimuleren? Laat

motiveren. Omdat eten zoveel méér is dan enkel

je inspireren door het onderzoeksproject

honger stillen. (Zowel voor starters als ervaren

RePLAY Toddler!

koks)

Artevelde Hogeschool

Leren@vaart

Kind en Gezin

sfeer

