Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie

Inspiratieprikkel # 11

Huizen van het Kind
Al gehoord van Huizen van het Kind? Een Huis van het Kind is een lokaal
samenwerkingsverband om gezinnen te ondersteunen. Soms gaat het om een fysiek ‘huis’ waar
verschillende diensten samenwonen, maar dat hoeft eigenlijk niet. Het belangrijkste is dat
verschillende organisaties de krachten bundelen opdat kinderen en ouders er beter van worden.
Samenwerking
Een Huis van het Kind is dus een samenwerking tussen allerlei gezinsondersteunende diensten.
Denk maar aan een consultatiebureau van Kind en Gezin, een buitenschoolse kinderopvang,
vakantiewerking, het OCMW, een bibliotheek of een spelotheek, een spel- en ontmoetingsplaats
voor kinderen en ouders …
Op lokaal niveau
Als je op zoek bent naar interessante partners of een leuk aanbod in je buurt, dan is het Huis
van het Kind het ideale platform. Maar ook jij hebt het Huis van het Kind iets te bieden. Omdat
kinderopvang heel veel gezinnen bereikt, ben je een belangrijke partner.
Bij jou in de buurt
Surf naar www.huizenvanhetkind.be, klik op ‘de huizen’ en ontdek wat er bij jou in de buurt leeft.

© VBJK – Caroline Boudry

Meer inspiratie

Lees de blog over de Huizen van het Kind.
Lees het artikel 'Huizen van het Kind in Vlaanderen. Samenwerken loont.'
Lees het artikel 'Lokaal Loket Kinderopvang in versnelling.'
Lees het boek ‘Huis van het Kind In-Zicht’. In dit boek maak je kennis met het
gedachtengoed van preventieve gezinsondersteuning, de bijhorende regelgeving en de
concrete werkingsprincipes.

Met dank aan Liesbeth Lambert en Hester Hulpia (VBJK) voor het schrijven van deze prikkel.

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!
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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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Bekijk de webversie

Inspiratieprikkel # 12

Proficiat! De kinderopvang behoort tot de beste van
de klas!
Wist je dat de kinderopvang super goed scoort op vlak van goede hygiënepraktijken. Ze scoren
het hoogst, met uitzondering van melkkeukens, dat zijn de keukens op de kraamafdeling. 84%
van de controles door FAVV leiden tot een gunstig inspectie-resultaat. Dit is beter dan scholen
(80%), ziekenhuizen (65%), rusthuizen (78%), gevangenissen (39%) en andere grootkeukens
(77%). Proficiat!

Voor de autocontrole kan je sinds 2013 gebruik maken van
de autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van
baby’s en peuters.

Sinds 2017 is het voor de kinderopvang nog
gebruiksvriendelijker gemaakt. Er bestaat nu een generieke
gids die eenvoudiger is in het gebruik. Als je het generieke
gedeelte neemt met daar bovenop de module voor
kinderopvang, dan heb je een autocontrolesysteem op maat.
Die gids is nog praktischer dan de autocontrolegids uit 2013.

Meer inspiratie

Leest de tips en achtergrond op de OpZet webstek.
Voor gezinsopvang: bekijk de checklist rond voedselveiligheid.
Lees de brochure 'een gezonde kinderopvang in de praktijk'. Dit bevat de resultaten van een
Nederlands onderzoek uit 2016.
Volg een gratis vorming bij FAVV.
Of laat FAVV naar jou komen: als je meerdere organisaties en minimaal 15 deelnemers
samenbrengt zijn ze zeker bereid je vraag te bekijken. Aanvragen gebeuren
via voorlichting@favv.be.

Met dank aan Koen De Roover van FAVV voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.
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Iedereen is anders
Kinderen ontdekken al vroeg dat er anderen zijn die er anders uitzien, anders ruiken, bewegen,
en communiceren. Hoe we hiermee omgaan en hierop reageren, hangt af van hoe onze
vertrouwde personen hiermee omgaan, zoals onze ouders, begeleiders in de opvang, broers en
zussen,... Kinderopvang kan veel betekenen in de beeldvorming van kinderen, hun kijk op en
hun plek in de maatschappij. Het is oefenterrein!
Test jezelf: Hoe reageer je?
Cédric, 2 jaar, draagt voetbeugels. Na zijn middagdutje maak je als kinderbegeleider zijn
voetbeugels vast. Er komen andere kinderen bij je staan die wijzen naar de beugels.
Reactie 1: Ik negeer de blikken van de andere kinderen en ga met Cédric naar een rustige
(aparte) ruimte om zijn voetbeugels aan te doen
Reactie 2: Ik betrek de kinderen en ga in op hun vragen. Ik leg uit waarvoor de voetbeugels
dienen.
Is dit Ok?
Bij de eerste reactie zonder je Cédric af en ga je het gesprek niet aan met de andere kinderen.
De valkuil bij deze reactie is de taboesfeer die je creëert rond de zorgen van Cédric. Bij de
tweede reactie ga je wel in gesprek met de kinderen en ontdekken ze verschillen. Je geeft de
zorg van Cédric de nodige aandacht en een plaats binnen de groep.
Wij-zij gevoel
Er is nog een derde reactie mogelijk. Om niet in een wij-zij situatie te vervallen (wij de ‘normale’
kinderen zonder voetbeugels en Cédric het ‘speciale’ kind met voetbeugels) kan je de situatie
verruimen. Je kijkt met de kinderen naar hun voeten en ontdekt samen dat alle kinderen
verschillende soorten schoenen dragen (van stevige stappers, sandalen of slofjes tot
voetbeugels). Zo zien de kinderen dat verschillen deel uit maken van de leefgroep. Elk kind is
anders, niet enkel Cédric. Daarnaast is het ook belangrijk om stil te staan bij overeenkomsten of
favorieten (favoriete kleur van schoenen, sandalen met blote voeten of liever sokken) zodat de
kinderen zich verbonden voelen.
All Inclusive Spel
Het voorbeeld van Cédric is één van de vele situatievragen van het All Inclusive Spel.
Het All Inclusive Spel is erop gericht om op een speelse manier de visie op inclusieve
kinderopvang te verkennen. Het gebruikt reflectie- en situatievragen die aansluiten bij de praktijk
van groeps- en gezinsopvang en buitenschoolse opvanginitiatieven.

© Neelke Dewulf

Meer inspiratie

Het spel ‘All Inclusive’ kan uitsluitend aangekocht worden via een train de trainer of via het
aanvragen van een workshop bij een van de Centra Inclusieve kinderopvang. Meer info: mail
naar Neelke.Dewulf@stad.gent
Lees de artikels rond het spel 'All Inclusive', deel 1 en deel 2.
Lees de visietekst van Kind & Gezin rond inclusieve kinderopvang.
Raadpleeg de Handleiding inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Met dank aan Neelke Dewulf, Inclusiecoach CIK Stad Gent’ voor het schrijven van deze
inspiratieprikkel.
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Pas op! Voorzichtig! Dat is gevaarlijk!
Als kinderbegeleider gebruik je ongetwijfeld vaak woorden zoals 'pas op!' 'oei' en 'voorzichtig'.
Je wil niet alleen dat kinderen het naar hun zin hebben in de opvang maar ook dat dit in veilige
omgeving gebeurt. Alle risico’s wegnemen voor kinderen is onmogelijk. Er zullen altijd risico’s
zijn en dat is ook waardevol: zo leren kinderen omgaan met de risico’s die we niet kunnen
wegnemen (bijv een trap,...).
Wist je dat…
Je als opvangvoorziening verplicht bent, in een cyclus van 2 jaar, een risicoanalyse met plan
van aanpak op te maken voor elke ruimte waar kinderen komen. Immers, situaties
veranderen, materiaal verslijt, personeel wisselt... in de loop van twee jaren.
Alle riscico's uitsluiten onmogelijk is...Als je de risico’s voor jou en je kinderen maar zelf goed
inschat!

© Kind & gezin

Meer inspiratie

Gebruik de dino-actielijsten van Kind en Gezin. Er zijn lijsten voor de opvang van baby's en
peuters en voor opvang van schoolgaande kinderen.
Bekijk het Virtual Reality filmpje ontwikkeld door Kind en Gezin. Zo zie je de risico’s in de
opvang, door de ogen van de kinderen.
Gebruik de ondersteunende vragen van 't OpZet.
Voor gezinsopvang: Breng een bezoek aan het virtuele huis.
Speel het spel Veilig slapen.

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
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I like to move it, move it!
Kinderen bewegen graag. Laten we dat met z’n allen aanmoedigen, want bewegen is goed voor
de gezondheid. Of kinderen bewegen en hoe ze dat doen, daar kan je in de kinderopvang zelf
op inspelen. Maak de ruimte aantrekkelijk om in te bewegen. Wees creatief en voorzie
voldoende bewegingsmateriaal. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Kartonnen dozen, lakens,
of wc-rolletjes kunnen allemaal van pas komen. Ga na of er eventueel ouders zijn die
materialen weggeven.
Enkele leuke tips
Maak muziek en dans met plastieken flessen gevuld met confetti.
Voorzie een grote kartonnen doos voor je kinderen: ideaal om verstoppertje te spelen of de
doos samen om te vormen tot een huisje.
Gebruik de "Beweeg-mee CD" van Kind & Gezin.

© bureau AKTA

Meer inspiratie

Bezoek de speelbank voor meer bewegingsactiviteiten.
Volg een vorming over actieve kinderopvang en gezonde kinderdagverblijven. Die vorming
ondersteunt je bij het ontwikkelen van een kwaliteitsvol voedings- en bewegingsbeleid.

Met dank aan Evelien Mertens, Stafmedewerker beweging, Vlaams instituut Gezond leven, voor
het schrijven van deze inspiratieprikkel.
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Speel je mee (met speelbank.be)?
De kinderen beginnen vaak spontaan te bewegen op muziek. Daarbij zwaaien ze soms doeken
en linten door de lucht. Doe een oproep aan de ouders om hun favoriete muziek mee te
brengen. Leg opnieuw doeken en linten klaar. Wacht een geschikt moment af en zet vervolgens
muziek op. Observeer de reacties van de kinderen. 'Herken je dit liedje Moussah? Omi heeft het
meegegeven.' Spiegel de bewegingen van de kinderen opdat ze zich gesterkt voelen. 'Oh, jij
kan nogal zwaaien met de doeken Linde!' 'Zie Youssef eens ronddraaien.' En waarom niet
variëren door muziek te voorzien die kinderen minder frequent horen?
Deze speelsuggestie is één van de vele speelactiviteiten uit Speelbank.be.
Speelbank.be: speel-inspiratie voor baby's en peuters
Ben je op zoek naar speelactiviteiten voor je baby’s en peuters?
Speelbank.be bevat bijna 400 speelactiviteiten, leuke testjes,
speeltips en filmpjes. Je kan activiteiten opzoeken op leeftijd,
materiaal, speelgebied, ervaringsgebied,… en op trefwoorden als
in-en-uit, diversiteit, ouderparticipatie, emoties, rituelen,…
Vanaf 27 maart 2018 zal je ook speeltips en speelactiviteiten
vinden voor kinderen van 3-6 jaar.

© VVSG-Steunpunt Kinderopvang en Diverscity

Is Speelbank.be uniek? Ja!
Alle speelactiviteiten zijn ingezonden door studenten, kinderbegeleiders,
onthaalouders, pedagogisch medewerkers,.... Ze zijn dus uitgetest en goedgekeurd door de
kinderen.
De activiteiten vertrekken vanuit de interesses van kinderen: Wat boeit de kinderen, wat
observeer ik? Hoe speel ik erop in?
Alle activiteiten worden ondersteund met foto’s.
Er is een directe band met het pedagogische raamwerk. Biv. bij elke activiteit staan
ervaringsgebieden vermeld.
Kortom, het is een enorme inspiratie om kinderen educatief te ondersteunen. Het helpt om je
pedagogische kwaliteit mee vorm te geven.
Heeft iedereen toegang? Ja!
Op de startpagina kan je altijd een aantal speelactiviteiten en een speeltip vrij bekijken.
Wie een speelactiviteit toevoegt krijgt onmiddellijk een toegangscode voor de hele
speelbank. Een speelactiviteit delen kan hier.
Tussen 19 en 23 maart is Speelbank.be vrij te bekijken. We kiezen dan speelactiviteit van
het jaar. Ook jij kan die week je stem uitbrengen. Zeker doen!
Met dank aan Hautekees Hilde voor het schrijven van deze prikkel.
Speelbank.be is een initiatief van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang en Diverscity.
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Vernieuwend sociaal ondernemen in de opvang
Een eigen kinderopvang is een (kleine) onderneming Je maakt vooraf een markstudie waarbij
je de noden in kaart brengt, je maakt een financieel plan, je moet op zoek gaan naar klanten en
je bent ‘baas’ van een team, om maar enkele zaken te noemen.
Meer dan ondernemen...
Een ondernemer in de kinderopvang is echter niet zomaar een ondernemer. Wie aan
kinderopvang begint, doet dat altijd met een maatschappelijk doel. Zij of hij wil bijdragen aan
een betere samenleving.
In de praktijk
Ben je benieuwd hoe dat in de praktijk eruit ziet?
Kind & Gezin, 't OpZet, Voorzet en Unizo maakten een inspirerende roadmovie over zeven
vernieuwende sociaal ondernemers in de kinderopvang en bundelde hun verhalen in een
Inspiratiekrant.
Je kan de film hier bekijken

Je kan de Inspiratiekrant hier
lezen

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
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Sterke medewerkers maken een sterk team
Vind jij geschikte medewerkers om je organisatie draaiende te houden? Is je onthaalbeleid
voldoende uitgewerkt? Zit het opvolgings- en evaluatiesysteem van medewerkers goed? Heeft
je organisatie werk gemaakt van een ontwikkelings- en opleidingsbeleid? Hoe zit het met het
verzuim in je kinderopvang?
De HRscan: een gerichte analyse van je personeelsbeleid
Tijdens een HRscan krijg je van je medewerkers een antwoord op dit soort vragen. Al na een
halve dag heb je een zicht op de sterktes en werkpunten van je medewerkersbeleid. Als
opvanglocatie met vzw-statuut kan je je hiervoor gratis laten ondersteunen door een HRwijsadviseur. Nadien ontvang je ook een verslag met praktische tips op maat van je organisatie.

© HR Wijs

Meer inspiratie

De HRwijs-website heeft nog veel meer te bieden. Er is een databank van meer dan 100
tools om je personeelsbeleid te ondersteunen.
Je kan ook een checklist diversiteit invullen. Je krijgt er meteen een rapport op maat bij.
Alle info op de webstek is vrij beschikbaar. De helpdesk, in-huis begeleidingen en
evenementen richt zich specifiek op vzw’s.
Interesse in de HRscan op maat of andere praktische informatie? Neem contact op met
Mieke Mertens: mieke@hrwijs.be of 0473 82 52 38.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
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De kracht van verBEELDing
Record|play|stop|rewind …
"Vroeger wandelde ik de groep vaak binnen. Ik zag veel: positieve dingen maar soms ook iets
wat me tegen de borst stoot. Vaak was er geen tijd om er over te praten in de drukte van de
groep. Videocoaching geeft me de kans op een rustig moment samen met de begeleidster terug
te kijken, en verwonderd te zijn over wat de kinderen ons tonen op de beelden. Mijn teamleden
appreciëren dat we samen kijken naar de beelden. En ik voel me bevestigd in mijn rol als
coördinator om - naast het organiseren en vertrouwen geven - ook feedback te geven. We
kijken samen klein in grootste momenten (coördinator groepsopvang en buitenschoolse
opvang)"
"Vroeger was ik zwart-wit: het was zo en het bleef zo. Nu ben ik zachter, meer grijs. Ik kijk
individueel naar de kinderen (Kinderbegeleider)"

Aan de slag met videocoaching
Interactie met jonge kinderen in beeld en in gesprek brengen: dat is wat videocoaching op een
krachtige manier mogelijk maakt. Videocoaching is een motor voor groei in kwaliteitsvolle
interactie met jonge kinderen! Ideaal om dimensie 3 en dimensie 4 van het MeMoQzelfevaluatie-instrument concreet om te zetten naar de praktijk.
Wil je aan de slag met video-coaching? Lees de ingrediënten voor videocoaching.

© Giselinde Bracke, Arteveldehogeschool

Hoe verloopt een video-coaching concreet? Klik hier

Meer inspiratie
Bezoek de webstek van verBEELDing. Je vind er alle info rond video-coaching,
getuigenissen en materialen.
Je komt ook te weten hoe je best begint.
Bezoek ook het steunpunt video-interactiebegeleiding.
Lees het KIDDO-artikel: De opbrengsten van video-interactiebegeleiding
Met dank aan Ine Hostyn, docent en onderzoeker aan de
Arteveldehogeschool, voor het aanleveren van de informatie
en de feedback op deze inspiratieprikkel.
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Sprokkelen en verzamelen in de natuur
Kinderen zijn verzamelaars. Hun broekzakken zitten vol nootjes, elastiekjes, bloemetjes,
steentjes, papiertjes,… Als ze hun vonsten tonen zeg jij “Oh, zo mooi!” maar denk je “Wat
moeten we daar nu weer mee?"
Het antwoord is eenvoudig: verzamelen! Bijhouden! Zeker als het om natuurmateriaal gaat,
want natuurmateriaal is fantastisch gratis speelgoed.
Verzamelen? Enkele tips voor de buitenschoolse opvang
Verzamel in houten fruitkistjes. Die zijn gratis te verkrijgen overal waar groenten en fruit
verkocht worden. Echt ideaal zijn ze, want stapelbaar én met wat kieren en gaten, zodat je
natuurmateriaal goed kan drogen.
Verzamel in je buitenwinkeltje (dat uiteraard dicht bij de buitenkeuken ligt). Op lange
schelpen schrijf je de prijs (en wist je trouwens dat nootjes duurder zijn in de lente en
goedkoper in de herfst? En dat stenen, meegebracht van een reis duurder zijn dan
‘streekeigen stenen’,…)
Die stenen zijn ook ideaal om in de nabijheid van de zandbak te voorzien, zodat het
natuurmateriaal kan dienen voor de versiering van zandkastelen of als ingrediënten voor de
zandtaartjes.
Verzamel op karton met repen dubbelzijdige tape op. Zo maak je kunstwerken, armbandjes,
slingers, camouflage-pakken, hoofddeksels,…
Verzamel in katoenen of luchtdoorlatende zakjes (fijne naai-oefening voor kinderen). Die
hang je dan aan een draad, onder een afdak, aan de boom, in de serre tot de inhoud droog
is.
Verzamel kleine spulletjes in eierkartons. Dat is erg interessant voor wie graag
onderverdelingen maakt in collecties: stenen op kleur, vorm of grootte, schelpjes per soort,…
Kader de mooiste exemplaren in of zet je op een seizoenstafel aan de inkom.
Wij kunnen alvast in de lente nog petanquen met kastanjes, stenen van op reis beschilderen op
een regendag in de herfst schelpen als geld gebruiken in ons speelhuis…Het leven is aan de
verzamelaars! De jutters! De sprokkelaars!

© Mira van Olmen, Kleefkruid

Meer inspiratie

Meer speelideeën en natuurrijke inspiratie gezocht? Bezoek de webstek van Kleefkruid voor
inspiratie én vormingen over dit thema.
Surf naar de webstek van buitenbaby's.
Probeer de volgende tips voor buitenkinderen.
Lees het ledenblad van de landelijke kinderopvang van maart 2018. Het gaat helemaal over
avontuurlijk spelen in de opvang.

Met dank aan Mira Van Olmen van Kleefkruid voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.

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.

