Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie

Inspiratieprikkel # 1: Zorginspectie

Bedankt voor je inschrijving op de Inspiratieprikkels van ’t OpZet.
Vanaf september mag je tweewekelijks een inspiratieprikkel verwachten.
Om de zomer door te komen bieden we je graag in primeur onze nieuwe kennisclips aan.
Het gaat om zes filmpjes die uitleggen wat Zorginspectie doet, hoe ze zullen werken met het
nieuwe inspectie-instrument voor pedagogische kwaliteit (MeMoQ) en wat je zelf kan doen voor
en na een inspectie-bezoek. Hiervoor werkten we samen met Mady Cochet,
teamverantwoordelijke bij Zorginspectie. Je vindt deze clips ook op www.topzet.be (onderaan bij
tips en achtergrond).

Deel 1: Wat doet Zorginspectie?
In deze clip kom je te weten wat Zorginspectie
wel en niet doet. Welke rol spelen
Zorginspectie, Kind & Gezin en de Vlaamse
overheid ten opzichte van elkaar? Hoe is het
team van Zorginspectie samengesteld?

Deel 2: Voor de start - Inspectie
infrastructur
Wil je starten met een groepsopvang? Dan
moet je ruimte voldoen aan bepaalde regels die
daarover bestaat. Om dit aan te tonen heb je
een attest van Zorginspectie nodig, gebaseerd
op een inspectie infrastructuur. In deze clip
leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat en waar
je terecht kan voor advies.

Deel 3: Hoe verloopt inspectie?
In deze clip leer je wanneer en hoe een
inspectiebezoek gebeurt. We leggen ook uit
wat je nadien in het verslag te lezen krijgt en
hoe je hiermee om kan gaan.

Deel 4: Inspectie van de pedagogische
kwaliteit
Hoe kijkt inspectie naar pedagogische
kwaliteit? In deze clip vertellen we hoe
Zorginspectie aan de slag gaat met het nieuwe
inspectie-instrument, ontwikkeld binnen het
MeMoQ-project, hoe er geoordeeld wordt en
wat er in het verslag zal komen.

Deel 5: Voorbereiden op inspectie
Kan je je voorbereiden op een
inspectiebezoek? Hoe doe je dit? Je komt het
te weten in deze kennisclip.

Deel 6: Wat na het inspectie-bezoek?
Na het inspectiebezoek ontvang je een verslag.
In deze clip kom je te weten wat je kan doen
als er onjuistheden in het verslag staan en
wanneer en hoe een voorlopig verslag omgezet
wordt naar een definitief verslag. We vertellen
ook wat je kan doen als je een klacht hebt over
het inspectiebezoek.

Suggesties welkom!
Heb je vragen, opmerkingen of bedenkingen na het bekijken van deze filmpjes? We horen ze
graag! Of geeft dit je ideeën voor extra kennisclips? Neem contact op via info@topzet.be of
0497 02 86 30. We willen weten wat jij nodig hebt om verder kwaliteitsvol te werken.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en wie weet nemen we je idee op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie

Inspiratieprikkel # 2

Hallo,
Je bent ingeschreven voor de Inspiratieprikkels van ’t OpZet. Fijn!
Hiermee zetten we tweewekelijks een mooie praktijk in de kijker… Om je te inspireren.
Elke inspiratieprikkel bevat ook extra bronnen om je creativiteit verder te voeden.
Deze prikkel gaat over ontdekkers en kleine onderzoekers…

Kleine Onderzoekers
Kleine onderzoekers, grote plannenmakers… en dat van in de wieg.
De wereld ontdekken is het liefste wat kinderen doen.
Hoe speel je in op wat zij boeiend vinden? Hoe doe je dat bij baby’s?
Dit vergt veel creativiteit van kinderbegeleiders.
Maar die verwonderde blik… daar doe je het toch voor?
In kinderdagverblijf de Bijendans hebben ze een muzikaal park gemaakt met buizen, takken en
bellen die klank maken. Waar eerst nog twijfelend wordt gekeken, strekt Elias zich uit om toch
maar de bel in beweging te krijgen. Ook de voeten en buikspieren komen er aan te pas om de
metalen buizen in beweging te krijgen. En dit wordt de start van een heel project rond klanken.
Mooi toch!

© 2012, Dienst Kinderopvang, Departement Onderwijs en Opvoeding, stad Gent

Meer inspiratie

KDV de Bijendans brengt hun projecten in beeld.
Elk project vertelt het verhaal van een activiteitenreeks waarbij ingespeeld wordt op wat
kinderen boeiend vinden. Je kan hier een kijkje nemen.
Lees het artikel ‘Inspelen op de interesses van peuters en kleuters’

De eerste Inspiratieprikkel gemist?
De eerste inspiratieprikkel ging over Zorginspectie. Via zes kennisclips kom je te weten hoe
Zorginspectie werkt en wat ze doen. Je kan ze de clips hier opnieuw bekijken (scroll naar
beneden).

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie

Inspiratieprikkel # 3

In alle maten en kleuren
Iedereen is anders.
We verschillen op vlak van geslacht, huidskleur, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd en ontelbare
andere vlakken. Die diversiteit zie je in de kinderopvang… Door die diversiteit zichtbaar te
maken, kan je er ook gesprekken met kinderen en ouders rond hebben.
Cavaria heeft een educatief pakket uitgewerkt voor de kleuterschool: “Lou op weg naar school.”
Heel wat van dit materiaal is ook perfect bruikbaar in de kinderopvang. En het is bovendien
gratis beschikbaar! Je vindt het materiaal hier

© 2017, Katleen Amant, Cavaria

Meer inspiratie

Bezoek DECET. Dit platform brengt verschillende Europese organisaties en projecten
samen die diversiteit in de kinderopvang willen waarderen. Zo kan je de 6 DECET
principes gebruiken voor het uitwerken van je pedagogisch beleid en wordt er concreet
gemaakt welke competenties dit vraagt van je medewerkers.
Ga aan de slag met dimensie zes uit het zelfevaluatie-instrument MeMoQ
Lees de tips in de Infomap Kinderopvang

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.
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Inspiratieprikkel # 4

Natuur in de opvang
De herfst met z’n rijke kleurenpalet is terug in het land. Daar kan je in de opvang wel wat mee.
Kleef bijvoorbeeld verschillende bladeren aan het raam. Door de lichtinval zijn de nerven mooi
zichtbaar. Mooi toch. Of waarom maak je – boven je verzorgingskussen - geen mobile van een
stevige tak, met noten en herstbladen die neerwaarts dwarrelen?

©suze roelofs

Meer natuur en avontuur in de opvang?
Je buitenruimte vergroenen? Lees Vitamine G(roen) en haal inspiratie uit het praktijkboek vol
met foto's van groene ruimtes in gezins- en groepsopvang.
Op zoek naar inspiratie rond ecologische en natuurlijke buitenruimtes? Bezoek Springzaad.
Dit is een open netwerk van iedereen die ruimte wil scheppen voor natuur en kinderen.
Ben je op zoek naar een inspirerende publieke buitenruimte of park… Je vindt het via de
natuurspeelkaart.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.
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Inspiratieprikkel # 5

Ik doe wat jij doet
Baby’s ontdekken de wereld. Ze kijken naar anderen, observeren wat die doen en willen dit ook.
Ze zien hoe jij geboeid naar je smartphone kijkt en proberen die te pakken en te bekijken. Als jij
zo geïnteresseerd bent in het voorwerp, dan moet het wel de moeite waard zijn. Misschien is
het leuker dan het speelgoedexemplaar dat ze zelf vasthebben?
Met echte materialen
Geef baby’s en peuters af en toe echte materialen in plaats van speelgoed. Zoek voorwerpen uit
die de kinderen jou of hun ouders vaak zien gebruiken zoals potten, pannen, lepels,
toetsenborden, computermuizen. Hoe reageren de kinderen? Wat doen ze? Gebruiken ze de
voorwerpen waarvoor ze zijn gemaakt of vinden ze nieuwe toepassingen uit?
Babykunde
Deze inspiratieprikkel komt uit de brochure “Ik zie ik zie wat jij ook ziet". In interactie gaan met
baby’s” van het Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School. Je
kan de brochure hier downloaden. Bij de brochure hoort ook een set posters over thema’s
als huilen of wijzen en vocaliseren. Je kunt de posters inzetten om met het hele team te werken
aan interacties met baby’s en peuters

©Siska van Daele, Karel de Grote Hogeschool

Meer inspiratie

Zin in een opleiding babykunde? Verantwoordelijken, coördinatoren en pedagogisch
ondersteuners die graag meer achtergrond krijgen voor ze de brochure met posters
gebruiken, kunnen daarvoor vorming volgen op donderdag 18 januari 2018 van 13.30 tot
17.00 op de Karel de Grote-hogeschool in Antwerpen. Meer weten? Contacteer:
dietlinde.willockx@kdg.be
Lees de handreiking ‘de baby in de opvang’.
Ga aan de slag met dimensie drie van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ. Die gaan over
emotionele ondersteuning van baby’s en peuters

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!
Voor de inhoud van deze inspiratieprikkel bedankten we graag Monique van Boom, docente aan
de Karel de Grote Hogeschool.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.
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Inspiratieprikkel # 6

Wat aandacht krijgt, groeit!
Dit oosterse gezegde heb je ongetwijfeld vaker gehoord...
Wat betekent dit voor de opvang?
Kinderbegeleider Inge gaat naar Kara toe (8 maand oud). Ze neemt Kara uit de box en
zegt: “Dag Kara, ik ga jou een nieuwe luier geven”. Ze legt Kara op het verluierkussen en zegt
verder niets, maar verluierd in stilte. Als Inge klaar is, klapt ze in haar handen en neemt Kara op
en zegt” “Ziezo, nu kan je weer gaan spelen.”
Hoe kunnen we dit moment meer aandacht geven?
Hoe kan er meer gestimuleerd worden?
Hoe zorgen we voor meer taal, individuele aandacht, spelprikkels?
Een idee: zet bij het verzorgingskussen een kadertje met een kinderlied en zorg voor visuele
ondersteuning (voor de kinderen). Dit is een prikkel voor de kinderbegeleiders om dit lied te
gaan zingen. Bouw dit gaandeweg uit. Hang ook vorige liedjes omhoog in de buurt.

Meer inspiratie

Hang deze poster met taaltips op in je ruimte
Ga aan de slag met dimensie vier uit het zelfevaluatie-instrument MeMoQ. Die gaan over
educatieve (en talige) ondersteuning van baby’s en peuters.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie

Inspiratieprikkel # 7

De stem van kinderen
Maandag 20 november is dag van de kinderrechten!
Wist je dat kinderen van 0 jaar recht hebben op een eigen mening? Dat zegt artikel 12 van het
kinderrechtenverdrag. Op hun eigen manier geven baby’s en peuters betekenis aan de wereld
rondom hen. Via kleine woordjes, klanken, geluidjes laten ze weten hoe ze zich voelen en wat
ze er van vinden. Letterlijk en figuurlijk tasten ze hun omgeving af.
Hoe geef jij gehoor aan hun mening? Daag je hen uit om hun omgeving te ontdekken? Hou je
rekening met hun ‘bababa’ of ‘prrrrr’? Wedden dat jij heel precies weet dat de ‘bababa’ van baby
Lisa iets anders betekent dan de ‘bababa’ van peuter Oscar.

Meer inspiratie

Lees het artikel ‘Luisteren met de mozaiekmethode’.
Neem de observatie van welbevinden en betrokkenheid als start om activiteiten te plannen.
Dit kan via gebruik van ZIKO, Dimensie 1 en 2 van het MeMoQ- zelfevaluatie-instrument en
het gebruik van ZIKO-VO .
Surf naar het Kinderrechtencommissariaat en lees de publicatie Kinderen als medeburgers:
zet lokaal in op kinderrechten.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!
Voor de inhoud van deze inspiratieprikkel bedanken we graag Leen Ackaert, Beleidsadviseur
Kinderrechtencommissariaat.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.
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Inspiratieprikkel # 7

Kindvriendelijke ruimtes
Druk? Druk! Druk… Hebben je kinderen ook soms nood aan rust? Maak eenrustig hoekje.
Gezellig om alleen of met enkele kinderen in te spelen.
Deze en andere tips kan je plukken uit de virtuele gereedschapskist van "Ruimten
maken". Deze gereedschapskist kun je gebruiken bij het kindgericht indelen en inrichten van
ruimten voor kinderopvang.

© bureau AKTA

Meer inspiratie

Lees het boek “Ruimten maken voor nul tot vier jaar”
Lees het artikel ‘Hoekenwerk, een rijke omgeving voor intens spelplezier'.
Ga aan de slag met dimensie vijf uit het zelfevaluatie-instrument MeMoQ. Die dimensie gaat
over Omgeving

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.
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Inspiratieprikkel # 9: Baby's en
boeken? Natuurlijk!

Iedereen leest
Baby’s ontwikkelen zich omdat volwassenen hen aandacht geven, met hen praten, lachen, hen
troosten, liedjes zingen en voorlezen. Kinderen die van bij de geboorte verwend worden met
boeken, liedjes, versjes en verhalen, leren veel nieuwe woorden en zinnen, ze raken vertrouwd
met boekentaal en ze kunnen sneller lezen. Al vanaf het kind enkele maanden oud is, kan je
met boekgewenning starten.

Hoe lees je voor aan baby's?
Bekijk de drie filmpjes. Ze bevatten handige tips, gebaseerd op de verschillende fasen in de
leesontwikkeling van baby’s.

Fase 1: de eerste maanden
In de eerste maanden kijken baby's graag
naar zwart-witcontrasten. Samen eenvoudige
rijmpjes opzeggen en kinderliedjes zingen
vindt een kind heel prettig. Het geniet van
klank, ritme, intonatie en van jouw aandacht.
Een baby begrijpt schoot- en wiegeliedjes nog
niet, maar herkent wel snel de melodie als hij
een liedje vaak hoort. Herkenning doet hem
lachen en herhaling prikkelt hem tot
nabootsing. Stimuleer een baby tot
meebewegen, wiegen of meeklappen.

Fase 2: na enkele maanden
Na enkele maanden verkennen baby's een
boek op verschillende manieren. Een baby
voelt (en proeft!) graag knisperboekjes,
badboekjes, stoffen boekjes en houdt van
felle kleuren. Laat ze overal rondslingeren,
want een kind leert boekjes al spelenderwijs
kennen. In het begin heeft een baby
misschien enkel plezier in het omslaan van de
pagina’s. Laat hem gerust experimenteren.
De prenten bekijken volgt later wel.

Fase 3: rond één jaar
Rond 1 jaar beginnen kinderen een boek als
een boek te gebruiken. Ze openen het boek,
slaan bladzijden om en slaan het weer dicht.
Af en toe wijzen ze iets aan, aaien ze dieren
en dingen en maken ze enthousiaste
geluidjes. Laat de baby baas zijn van het
boek: hij bepaalt wat er met het boek gebeurt.
Benoem intussen wat er gebeurt, zodat het
kind op een speelse manier woorden kan
oppikken.

Meer inspiratie?
Goede boeken voor een baby's, peuters en kinderen tot acht jaar vind je op de Boekenzoeker.
Je kan er zoeken op leeftijd, genre en thema.
Recente boekentips vind je op Boekstart.
Wil je je als team of organisatie verder bekwamen in het voorlezen aan baby’s en peuters?
Boek dan een Boekstart-vorming. In twee modules van telkens drie uur wordt er dieper
ingegaan op het hoe en waarom van interactief voorlezen aan baby’s en peuters (tot 2,5 jaar).
Bekijk de webstek van de Voorleesweek.
Met dank aan Tine Kuypers van 'Iedereen Leest' voor het schrijven van deze prikkel.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en wie weet nemen we je idee op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.
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Inspiratieprikkel # 10

Kerstverlof
Ook 't OpZet is toe aan een pauze en neemt enkele dagen vrijaf. We wensen jullie fijne
feestdagen toe en een prettig eindjaar!

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

