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Vorming: activiteitenaanbod baby’s en peuters
De pedagogische kwaliteit in de kinderopvang is van groot belang. Veel mensen in Vlaanderen zetten
elke dag hun schouders onder die pedagogische kwaliteit. Sinds 2014 is er een visietekst ‘pedagogisch
raamwerk baby’s en peuters’, die verwoordt wat we onder pedagogische kwaliteit moeten verstaan. Tijdens de vormingen die we aanbieden wordt een onderdeel van het pedagogisch raamwerk uit de doeken
gedaan: het accent ligt op de spelbehoeften van jonge kinderen (dimensie 4 en 5 uit het pedagogisch
raamwerk).
Wil je meer te weten komen over het pedagogisch raamwerk? Wil je inspiratie opdoen voor jouw spelen materiaalaanbod in de opvang? Wil je eens vertrekken zonder thema maar inspelen op de interesses en
behoeften van de kinderen? Wil je minder productgerichte activiteiten en meer procesgerichte activiteiten
waarin kinderen kunnen ontdekken en experimenteren?
DAN IS DEZE VORMING IETS VOOR JOU EN VOOR JOUW TEAM !!!
Je kan kiezen uit verschillende formules:
-Formule 1: Wil je met jouw team echt wer k maken van een gevar ieer d- en uitdagend spelaanbod? Wil je dat elk teamlid de visie meedraagt in de werking? Wil je je hier volledig in verdiepen en met oefeningen aan de slag gaan, zodat jullie aan het einde van de vorming de visie
echt onder de knie hebben? Dan is formule 1 de beste optie (concrete inhoud zie pagina 2 – deel
1,2 en 3).
Werkvorm: Interactieve workshop – 9 vormingsuren verspreid over verschillende dagdelen
-Formule 2: Wil je als team voor al geïnspir eer d wor den door de visie in het pedagogisch
raamwerk? Dan is formule 2 de beste keuze. Je staat stil bij de spelbehoeften van kinderen en de
verschillende manieren van spelbegeleiding (concrete inhoud zie pagina 2 – deel 1 en 2).
Werkvorm: Interactieve workshop – 6 vormingsuren verspreid over verschillende dagdelen of 1
hele dag
-Formule 3: Wil je enkel te weten komen wat de visie van het kr achtige kind juist inhoudt,
maar wil je hier verder nog niet concreet mee aan de slag, dan is de lezing een goede keuze. Je
wordt ondergedompeld in het theoretisch kader en krijgt enkele inspirerende voorbeelden om je
warm te maken!
Werkvorm: Interactieve lezing – 3 vormingsuren
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Vorming: activiteitenaanbod buitenschoolse opvang
Heb je nood aan nieuwe ideetjes? Ben je soms inspiratieloos? Wil je afstappen van kant-enklare activiteiten en knutselwerkjes? Wil je eens vertrekken zonder een thema? Wil je de kinderen meer vrijheid en inspraak geven binnen activiteiten?
Wil je een nieuwe weg in slaan maar heb je hier wat hulp bij nodig ….
DAN IS DEZE VORMING IETS VOOR JOU EN VOOR JOUW TEAM !!!
Je kan kiezen uit verschillende formules:
-Formule 1: Wil je met jouw team echt wer k maken van een open spelaanbod? Wil je
dat elk teamlid de visie meedraagt in de werking? Wil je je hier volledig in verdiepen en met
oefeningen aan de slag gaan, zodat jullie aan het einde van de vorming de visie echt onder de
knie hebben? Dan is formule 1 de beste optie (concrete inhoud zie pagina 2).
Werkvorm: Interactief - 3 vormingsdagen
-Formule 2: Is jouw team al ver tr ouwd met de visie van het open spelaanbod, maar willen jullie nog wat verdieping van bepaalde onderdelen (zie formule 1)? Dan is formule 2 de
beste keuze. Je maakt met jouw team één of meerdere keuzes uit de verschillende onderdelen.
Met dit specifiek onderdeel gaan we aan de slag!

Werkvorm: Interactief - 1 vormingsdag of dagdeel/avond naar gelang de wensen
-Formule 3: Wil je enkel te weten komen wat de visie van het open spelaanbod juist inhoudt, maar wil je hier verder nog niet concreet mee aan de slag, dan is de lezing een goede
keuze. Je wordt ondergedompeld in het theoretisch kader en krijgt enkele inspirerende voorbeelden om je warm te maken!
Werkvorm: Lezing – 1 dagdeel of avond
-Formule 4: Op vr aag van het team kan na for mule 1 een ter ugkomdag geor ganiseer d wor den.
Werkvorm: Reflecteren en begeleiden bij knelpunten – 1 dagdeel of avond
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