Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.
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Inspiratieprikkel # 21

Zoveel meer dan cijfers...
Boekhouding is geen evidentie. Samenwerken met een goede boekhouder helpt je een heel
eind vooruit. In die zoektocht zijn er enkele zaken waarmee je rekening kan houden.

Enkele aandachtspunten
Informeer bij je netwerk: Mogelijk hebben zij een goede boekhouder met kennis van de
kinderopvangsector.
Vergelijk en kies: Een eerste gesprek met een boekhouder is meestal gratis en vrijblijvend.
Vraag hoe het kantoor werkt, wat de tarieven zijn, tast af met wie je persoonlijk de beste klik
hebt.
Wees proactief: Overleg regelmatig met je boekhouder. Het is van belang om goed af te
spreken hoe bepaalde boekingen, afschrijvingen of investeringen het best verwerkt kunnen
worden.
Lever documenten tijdig aan: Doe dit geklasseerd, overzichtelijk in verschillende mappen
(‘aankopen’ en ‘verkopen’). Hoe meer informatie je bij je bewijsstukken voegt, hoe beter.
Behoud de eindverantwoordelijkheid: Jij bent verantwoordelijk voor het goed draaien van
je zaak. Je boekhouder ondersteunt je hierbij en geeft advies binnen zijn expertisedomein.
Check it! Hoe vind ik een goede boekhouder?
Hoeveel kost een boekhouder? Wat mag ervan verwachten?
Dit vind je in de checklist ‘Hoe vind ik een goede boekhouder?’

Meer inspiratie

Je kan nagaan of jouw boekhouder erkend is via het Beroepsinstituut van Erkende
Boekhouders.
Syntra organiseert de opleiding Organisatorisch Beheer, met verschillende sessies over
boekhouden.
Wat Kind en Gezin verwacht lees je hier.
De wijzigingen in de vennootschapsbelasting in 2018.
De kostenforfait in de kinderopvang.
Welke beroepskosten zijn aftrekbaar?
Op zoek naar een boekhoudpakket?
Betaal je de juiste lonen? Die zijn afhankelijk van de subsidietrap en vormen een grote kost
in het budget.
Met dank aan Evelien Louwyck, UNIZO Kinderopvang,
voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.
Meer informatie: www.unizo.be/kinderopvang en
kinderopvang@unizo.be.
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Aan de slag met MeMoQ
Het MeMoQ zelfevaluatie-instrument is een uitgebreid instrument. Hoe kan je op een zinvolle
manier met dit instrument aan de slag gaan?
Heel wat praktijksuggesties
Heel wat ondersteuners, dienstverantwoordelijken en vormingsmedewerkers gaven hun
antwoord op de bovenstaande vraag. Het heeft geleid tot een verzameling mogelijkheden en
methodieken. Je kan ze gebruiken in heel wat contexten. Deze bundel kan je hier
gratis downloaden (www.cego.be). Je krijgt inspiratie over hoe je kennis kan maken met het
instrument, een dimensie kan kiezen, data kan verzamelen, tot conclusies kan komen en tot
acties kan overgaan. Boeiend!
Een groei-document
Deze bundel met praktijksuggesties is een groei-document. Dat betekent dat het periodiek
aangevuld zal worden. Heb je zelf suggesties, mail ze zeker naar info@topzet.be.
Wij zorgen dat ze goed terecht komen.

© Foto's Caroline Boudry, VBJK

Meer inspiratie

Het zelfevaluatie-instrument MeMoQ vind je hier.
Lees het KIDDO-artikel 'Kijken naar kwaliteit'.
Speel het spel 'Kwaliteit Troef'. Je leest hier hoe het spel in elkaar zit.
Ben je een pedagogisch ondersteuner? Volg een inspiratiedag rond MeMoQ in oktober 2018

Met dank aan CEGO V&C voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.
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ABC... Kunst voor baby's, peuters, kleuters...
ABC zijn niet alleen de eerste letters van het alfabet, maar het staat ook voor Art Basics for
Children. Het is een labo in Brussel om kunst aan de lijve te ondervinden. Het huis ligt nabij het
treinstation van Brussel Noord en is na afspraak te bezoeken.
Interactieve ABC-studio's
Toen Gerhard Jäger, de oprichter van ABC, vader werd, ging hij op zoek naar prikkelende
boeken en spelmaterialen voor zijn opgroeiende zoon. Die boekencollectie, waarin kunst,
cultuur en opvoeding centraal staan, groeide in die mate dat hij ze wilde delen: met andere
ouders, opvoeders,..., en vooral, met andere kinderen. Ideëen uit de talloze boeken werden
geselecteerd en getransformeerd tot speel-en werkstations: kleine eilanden om op een speelse
en creatieve manier met je verbeelding, zintuigen, handen… aan de slag te gaan.
Get inspired
De webstek (www.abc-web.be) bevat heel wat inspiratie dat je gratis kan downloaden: boekjes
en cahiers, inspiratie-documenten, creatieve links naar filmpjes en posters met krachtige
beelden en citaten. Het is een rijkdom aan ideeën om kunstzinnig aan de slag te gaan in je
opvang! Wil je alvast starten? Probeer je creativiteit uit op een zakdoek en maak er een muis of
handpop van.

Van zakdoek naar pop
Neem een witte zakdoek.
Vouw hem over de diagonale lijn.
Leg tussen de plooi een bolletje katoen.
Snoer de stof eronder samen.Nu heb je
een hoofd.
Breng de twee uiteinden van de plooi
naar het midden toe.Snoer het midden
samen. Zo krijg je een taille.
Vouw de twee onderste punten samen.
Zo krijg je benen.Bind af voor de voeten.
Doe hetzelfde voor de handen.

Meer inspiratie

Op aanvraag organiseert ABC actieve rondleidingen in het ABC-huis. Je gaat dan actief een
halve of hele dag aan de slag in diverse studio’s.
ABC organiseert ook thematische vormingen en workshops rond inrichting, kamishibai &
creative storytelling, zelf speelgoed maken, ….
Ook individueel kan je een afspraak maken en de collectie raadplegen of een bezoek
brengen tijdens een familieweekend.
Contact opnemen kan via mail@abc-web.be

Met dank aan Gerhard Jäger en Lien Hemerijckx van ABC voor het aanleveren van de
informatie en de feedback op deze inspiratieprikkel.

© Art Basics for Children
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Een veilig nest: hechting in de opvang.
" Kinderen hebben wortels nodig om te groeien en vleugels om te vliegen (Arabisch
spreekwoord)."

Een veilig nestgevoel is belangrijk voor jonge kinderen: om te kunnen groeien, om stapsgewijs
hun vleugels uit te slaan… Kinderopvang wil een veilig nest zijn voor elk kind. Hoe kan je dat
waarmaken als je weet dat veilig hechten tijd én continuïteit vergt? Wat doe je met de vele
deeltijdse opvangplannen en met kinderen die tijdens de week op verschillende plekken mét
andere gewoonten en regels worden opgevangen? Wat doe je als het nest dat kinderen thuis
vinden onder druk staat? Hoe kan je ouders ondersteunen om hun nest te versterken en neem
je hen mee onder je vleugels? Waar draag je takken en mos aan? Waar zorg je voor zachte
landingen, sterke bomen, een bos?

© Lieven Verlinde,, buurtwerk ’t Lampeke vzw

In de praktijk: hoe ga jij hiermee om in je opvang?
“Rune komt voor het eerst naar de opvang als hij 14 maand is. Hij komt samen met mama wennen en is vooral
geïnteresseerd in het aanwezige speelgoed. Als mama hem voor de eerste keer een paar uur alleen laat in de
opvang, huilt hij even maar gaat hij daarna snel verder spelen. De maanden daarna valt het de kindbegeleidster
op dat Rune haar heel zelden opzoekt om iets leuks met haar te delen of op momenten dat hij stress ervaart,
bijvoorbeeld wanneer hij valt, wanneer andere kinderen hem pijn doen of wanneer mama vertrekt.”
“Jonas komt al tien maanden naar de opvang. Vanaf de eerste dag geeft hij (uiterlijk) geen kik als zijn ouders
vertrekken. Hij gaat onmiddellijk spelen en vindt plezier in het spelmateriaal. Hij heeft niemand nodig om hem op
weg te helpen in het verkennen van de ruimte en het maakt voor hem geen verschil wie hem benadert.”

Het boek: Helpende handen
In het boek ‘‘Helpende Handen in de Kinderopvang"
vind je een duidelijk kader, kapstokken en inspiratie
om aan de slag te gaan met de bovenstaande
situaties.
Het boek reikt handvaten aan voor de belangrijkste
rol van de kinderopvang: het bieden van een warm
nest waarin men aandachtig kijkt, scherp voelt,
tegemoet komt, troost én aanmoedigt … En net voor
die kinderen, die het extra nodig hebben is dit van
extra groot belang.
Buurtwerk ’t Lampeke vzw publiceerde het boek in
eigen beheer. Het is intussen toe aan een derde
editie. Het boek kost 19,95 euro en is te bestellen via
bestelling@lampeke.be.

Meer inspiratie

Meer inspiratie gezocht? Bezoek de webstek van 't Lampeke voor vormingen over dit thema.
Lees de dimensie Emotionele Ondersteuning in het MeMoQ zelfevaluatie-instrument.
Bekijk de documentaire en het magazine rond "Hoopverlening". Over hoe "helpende handen"
en "in relatie gaan" ook in hulpverlening bij volwassenen erg krachtig is.
Bekijk Mijn Huis! Een film rond huisvesting, gezien vanuit de ogen van een kind.
Lees ook het boek 'Helpende Handen.Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen'

Met dank aan Lieven Verlinde en Karen Daniëls voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.
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Dragen enzo...
Over de hele wereld worden kinderen gedragen. Om beter te kunnen reageren op de noden van
het kind, om veiligheid en troost te bieden. Ook in de opvang kan je - mits je toestemming hebt
van de ouders - kinderen dragen. Veel kinderen voelen zich extra veilig, lekker dicht bij een
volwassene, zeker als ze ook thuis gedragen worden. Voor sommige ouders zal het een hele
geruststelling zijn dat hun kindje ook in de opvang gedragen kan worden als het nodig is.
Zo simpel als ABC
Wanneer je een kind draagt, is het belangrijk dat dit veilig ergonomisch en comfortabel gebeurt.
Dat is zo simpel als ABC....
A van Ademhaling
Het is belangrijk dat de ademhaling van kinderen in een draagsysteem ten allen tijde beschermd
is. Draag een kind rechtop, zorg dat je hun neus en mond kan zien en dat hun kin niet tegen
hun borstkas zakt, en dat ze strak genoeg zitten zodat ze niet kunnen wegzakken. Zo wordt hun
luchtweg niet belemmerd en kunnen ze vrij ademhalen.
B van Behoefte aan ondersteuning
Afhankelijk van de ontwikkeling hebben kinderen een andere behoefte aan ondersteuning.
Draag een kind in een voor hun natuurlijke houding. In de ideale draaghouding zit de baby met
een bolle natuurlijke kromming van de rug en met het hoofd mooi in de middellijn, hun knietjes
hoger dan hun billen. Voor kinderen die nog geen nekcontrole hebben is ondersteuning achter
in de nek door een drager die voldoende hoog komt noodzakelijk. Als je voorover buigt met een
kind in de drager mag het niet loskomen van je lichaam.
C van Comfortabel
Zorg dat het comfortabel is voor jou en het kind. Zorg dat je makkelijk een kus op hun voorhoofd
kan geven als je op de buik draagt. Deze hoogte is fijner voor je rug en zo kan je ze optimaal
zien. Kies voor een draagwijze waarin het kindje met zijn gezicht naar jou toe zit. Dit is lichter
voor jou, maakt een mooie rugkromming mogelijk en vermijdt dat kinderen teveel prikkels op
zich af zien komen.

Voor- en nadelen van enkele systemen
Rekbare en geweven draagdoeken
Ze zijn het meest flexibel: ze passen voor elk
kind en volwassene.
Het leren knopen vraagt enige oefening.
Rekbare doeken kan je voorknopen.
In een geweven doek draag je even
gemakkelijk een baby als een peuter, en kan je
ook rugdragen.
Voorgevormde dragers of ‘draagzakken’
Ze zijn snel en makkelijk aan te doen door de
klikgespen.
Bij gebruik door meerdere volwassenen en
kinderen moet je telkens de maat aanpassen.
Net zoals bij schoenen is er heel veel keuze,
laat je dus adviseren door een draagconsulent,
draagbibliotheek of een winkel gespecialiseerd
in ergonomisch dragen.
Mei tai’s
Ze zijn net als de draagzakken voorgevormd,
maar in plaats van gespen maak je zelf een
knoop. Je moet dus geen gespen afstellen.
Een ringsling
Dit is een lus die je over een schouder draagt
en korter of langer maakt door de stof door
ringen te trekken om aan te spannen.
Het de snelste manier om een kind in een
ergonomische houding te dragen.
Ideaal voor korte stukken en als je veel wilt
afwisselen tussen dragen en niet dragen.
Foto's: © Veerle De Winter

Meer inspiratie

Wat vindt Kind & Gezin ervan? Lees het hier.
Raadpleeg een draagconsulent in je buurt.
Raadpleeg Facebook-groepen zoals Draagliefde en Draagpraat,...
Verken uitgebreider de verschillende draagmethoden en bekijk een aantal merken.

Met dank aan Veerle De Winter voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.
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Zomerverlof
Ook 't OpZet is toe aan een pauze en neemt enkele dagen vrijaf. We wensen jullie een fijn
zomerverlof toe. De volgende Inspiratieprikkel mag u verwachten op 04 september.

Foto: www.alboe.nl
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Ontmoeten is simpel… maar niet altijd gemakkelijk
"Soms zijn wij dan ook een beetje tussenpersoon. Wij zijn Facebook, social
network’, (kinderbegeleiders Maryam en Fadila)."
Als medewerker in de kinderopvang leg je linken in het sociaal netwerk van mensen. Dat kan
naar aanleiding van een concrete vraag gebeuren. In bovenstaand voorbeeld zoekt een moeder
informatie over een huursubsidie. De kinderbegeleiders Maryam en Fadila weten dat een
andere moeder in de woonwinkel werkt. Zo kunnen ze die ouders met elkaar verbinden.
Er is echter niet altijd een specifieke aanleiding nodig. Ook als je ouders voor andere
gelegenheden samenbrengt, bouw je bruggen.Twee voorbeelden:
bij een gezamelijk ontbijt in de opvang ga je in op wat op dat moment in het leven van
gezinnen speelt (bijvoorbeeld de aanmeldingsperiode voor school, een nieuw circulatieplan
in de stad,...)
Je lanceert een voorleesproject.Tijdens de breng- en haalmomenten verzamel je een aantal
ouders om je heen. Je nodigt hen uit om ook een boek te nemen en voor te lezen. Met je
eigen enthousiasme en humor steek je ouders aan. Doordat jij het ijs breekt, kunnen ouders
verder contact leggen met elkaar.
Op die manier verbind je mensen met elkaar. Je brengt in de praktijk wat in het pedagogische
raamwerk beschreven staat omtrent het handelen ten aanzien van gezinnen.

© Naomi Geens, Compagnon de route

Lees het boek
Ontmoetingskansen creëren tussen diverse
gezinnen is mogelijk, maar het gaat niet
altijd vanzelf. Hoe dat komt, wordt uitgelegd
in het boek ‘Ontmoeten is simpel… maar
niet altijd gemakkelijk’. Dit inspiratieboek
bundelt een helder kader met concrete
wegen die je goesting doen krijgen om
verder in te zetten op ontmoeting. Het is
getest en goedgekeurd i.s.m. Dienst
Kinderopvang Stad Gent en VBJK.
Het boek kost 27,90 euro en is te bestellen
via uitgeverij SWP of rechtstreeks bij de
webshop van de auteurs.

Meer inspiratie

Ontdek op de webstek ontmoetenissimpel.be een schat aan materiaal om zelf mee aan de
slag te gaan. Je kan alles gratis downloaden en zelf printen zo vaak als gewenst.
Of installeer de gratis "Kompas voor onderweg app" (beschikbaar voor Android & iOs) voor
meer inspiratie.
Ga aan de slag met dimensie zes (Gezinnen en diversiteit) uit het zelfevaluatie-instrument
MeMoQ.

Met dank aan Naomi Geens voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.
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Kinderen, publieke ruimte en democratie
Het pedagogische raamwerk formuleert verschillende opdrachten over wat kinderopvang voor
de samenleving doet. Het opvoeden in de kinderopvang gebeurt in relatie tot een inclusieve en
democratische samenleving. Maar hoe kan dit er in de praktijk bij jonge kinderen uitzien?
BRIC
Het BRIC project brengt dit in beeld. Het is een ambitieus en inspirerend Europees project (in
Italië, Zweden en Engeland) dat 3 jaar lang jonge kinderen (tussen 0 en 5 jaar) democratisch
betrokken heeft bij de publieke omgeving waarin ze leven:
Hoe gaan ze om met publieke buitenruimtes zoals een park, bos, marktplein of braakliggend
terrein?
Hoe gaan ze om met publieke binnenruimtes zoals een theaterzaal, museum, winkelgalerij of
bibliotheek?
Hoe benutten ze het voetpad, de straat en kleine weggetjes?
En welke sporen laten ze na op al die plekken?
Resultaten
De resultaten vind je op de webstek van het project. Je vindt er 18 uitgewerkte gevalstudies,
met heel wat foto’s, van hoe peuters en kleuters omgaan met de publieke ruimte. Er zijn
richtlijnen opgesteld om zelf van start te gaan en er is een documentaire gemaakt.

© http://www.bricproject.org
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Gezonde lucht voor jonge kinderen
Als je weet dat kleine kinderen tot de helft meer lucht inademen per kilogram lichaamsgewicht
dan volwassenen, begrijp je dat zij extra gevoelig zijn voor vervuilende stoffen in de lucht.
Baby’s en peuters brengen vaak het grootste deel van hun tijd binnen door, dus een goede
luchtkwaliteit is van belang. Het is ook bepalend voor hun immuniteit op latere leeftijd. Gelukkig
kunnen we iets doen aan gezonde lucht. We geven enkele tips. Meer achtergrond en FAQ vind
je hier:
Ventileren en verluchten
Zorg voor continu ventileren via een ventilatiesysteem of door ramen op een kiertje te zetten.
Verlucht de kamers daarnaast zeker tweemaal per dag.
Ventileren en verluchten... ook bij slechte buitenlucht
Ook bij een slechtere buitenlucht is het nodig te blijven ventileren en verluchten voor een
gezonde binnenlucht. Nabij een drukke straat doe je dit beter van de straat weg (bijv. aan de
achterkant van het gebouw) of op minder drukke momenten (na de spits). Ook als je een
mechanisch ventilatiesysteem hebt zorg je er best voor dat de aanvoer van de lucht op een
plaats zit weg van het verkeer.
Afstoffen
Geen populair taakje maar wel nuttig: huisstof neemt immers ook giftige stoffen op uit de
omgeving, bijvoorbeeld van tapijten of gordijnen.
Gebruik je dampkap
Een dampkap tijdens (en even na) het koken zorgt voor de afvoer van vochtige lucht.
Werk schimmels weg
Schimmels duiden op een vochtige en slecht verluchte ruimte en sturen veel schadelijke stoffen
de lucht in. De schimmels verwijderen is één ding, maar beter nog is dat de oorzaak wordt
aangepakt.
Deze inspiratieprikkel is een sterk ingekorte versie van een artikel van Chris Dutry uit De Bond van 21 februari 2018.
Het volledige artikel kan je hier lezen.

© www.gezondheidenmilieu.be

Meer inspiratie
Een overzichtspagina van alle overheidsacties rond gezond binnenmilieu in de opvang vind
je op www.gezondheidenmilieu.be
Stad Antwerpen werkt mee aan ZULU (Zuivere Lucht) een Europees project om de
binnenluchtkwaliteit in kinderdagverblijven te verbeteren.
Extra (school)tips voor gezondere binnenlucht vind je hier. En ook Klasse heeft (school)tips.
Bij je LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO) kan je een toolbox ontlenen met o.a. een CO2meter om na te gaan of je genoeg ventileerd. Er zijn 15 regionale LOGO's in Vlaanderen en
Brussel.
Je kan bij de LOGO's ook terecht voor een interactieve workshop rond gezonde binnenlucht.
En ook je risico-analyse bevat een actielijst rond binnenruimtes.
Met dank aan Ilse De Waele, LOGO Antwerpen voor de feedback en extra suggesties.

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 # 30

INDY: In gesprek over culturele diversiteit
Kinderen, ouders en begeleiders in de kinderopvang worden steeds diverser. Ze spreken
verschillende talen, hebben verschillende eetgewoonten en dragen verschillende kleren. Ze
vieren andere feesten en hebben hebben andere omgangsvormen. Ze doen ons anders kijken
naar thema’s zoals hechting, veiligheid en zindelijkheid.
Indyspel: Wat?
Om deze interculturele dynamieken bespreekbaar te maken, ontwikkelde het Expertisecentrum
voor Kinderopvang en School van de Karel de Grote Hogeschool het Indyspel. Dit is een
gespreksmethodiek over culturele diversiteit. Via het spel krijg je zicht op de manier waarop
culturele verschillen zich voordoen in je organisatie. Op basis van concrete praktijksituaties
oefen je jouw analyse-, reflectie-, en onderhandelingscapaciteit.
Indyspel: Hoe?
Concreet zijn twee formules mogelijk:
Langer traject rond culturele diversiteit: Je speelt het spel met een klein team onder
leiding van een spelbegeleider (maximum 8 personen). Elke deelnemer komt regelmatig aan
bod. Die formule is aan te raden bij diepgaandere begeleidingstrajecten waarbij
verschillende spelmomenten haalbaar zijn.
Eenmalige intervisie: Je speelt met een volledig team en verschillende spelbegeleiders
(maximum 3 spelbegeleiders en 3 groepen van 12). Dan kunnen de deelnemers in duo of
trio deelnemen. Die formule is aan te raden als Indyspel eenmalig ingezet wordt of als start
van een begeleidingstraject met het hele team.
Indyspel: Praktisch
Indyspel kan geboekt worden bij het Expertisecentrum voor Pedagogische Ondersteuning in
Kinderopvang en School. Contacteer: dietlinde.willockx@kdg.be of tel. +32 3 613 15 28.

©Siska van Daele, Karel de Grote Hogeschool

Meer inspiratie
Lees het KIDDO artikel over het Indyspel dat verschijnt in het volgende nummer van KIDDO
(KIDDO, Jg 19, nr. 6, verschijnt 20 november).
Bezoek de webstek van het expertisecentrum.
Neem een kijkje op de webstek van Agentschap Integratie en Inburgering: Het Indyspel
bouwt verder op het Diabolospel dat ontwikkeld werd door enkele Vlaamse organisaties die
nu ondergebracht zijn bij het AGII.
Ga aan de slag met Dimensie zes (ouders en diversiteit) in het MeMoQ zelfevaluatieinstrument.
Met dank aan Siska Van Daele, lector en onderzoeker aan KdG Antwerpen (PJK) voor het schrijven van deze prikkel.
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