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Kruiden in de opvang
Kinderen ontdekken de wereld met al hun zintuigen. Het gebruik van kruiden ruiken,
proeven, voelen, kijken…. zorgt voor heel wat nieuwe ervaringen. Kinderdagverblijf
De Sprokkeltjes (Veerle-Laakdal) werkt er al een tijd mee. Tamara, verantwoordelijke
van het kinderdagverblijf, is een enorme fan van kruidenthee.. Ongezoete thee
(warm of koud) is een perfect voorbeeld van een gezonde drank . Het wordt enorm
gesmaakt door de kinderen én de begeleiders!
Samen met de kinderen
De kinderen zorgen samen met de begeleider
voor de planten: ze geven de kruiden water. Ze
plukken blaadjes voor de thee. En daar maken
ze samen thee van. Ze zien de blaadjes drijven
en de ‘damp’ van de thee omhoog dwarrelen.
Zo ontdekken ze de oorsprong van hun lekkere
thee. In kinderdagverblijf De Sprokkeltjes kiest
men voor échte theekoppen. Het zijn breekbare
tassen, waar de kinderen voorzichtig mee leren
omgaan… En dat gaat goed! Ook baby’s
ontdekken wat kruiden zijn, door eraan te
ruiken, te voelen,…Heel wat kruiden kan je
perfect gebruiken met jonge kinderen:
citroenverbena, citroenmelisse, munt,
chocolademunt, honingmeloensalie, citroentijm,
… Venkel, anijs en cafeïne kan je beter
vermijden.

TIP: Ga verticaal!
Heb je geen (grote) tuin? Geen nood! Door
‘verticaal’ te tuinieren wil je heel wat plaats. Via
een hangsysteem kan je heel wat bloempotten
kwijt. Dit systeem kan je zowel binnen als buiten
toepassen.

Aan de slag: Zelf thee maken
Voor 2 liter thee (met infuser) zijn vijf takjes kruiden voldoende. Meer kruiden
maken de thee sterker, maar voor jonge kinderen is dit niet nodig
Een thee met citroenmelisse of citroenverbena erbij geeft een verfrissende
citroensmaak.
Ook honingmeloensali of munt valt altijd in de smaak.
Maar ook andere combinaties vinden kinderen leuk. Experimenteer gerust!

© Foto’s: kinderdagverblijf De Sprokkeltjes (Veerle-Laakdal) en Pinterest

Meer informatie?
Heb je vragen of twijfels rondom de veiligheid van een plant? Check de website
van het Antigifcentrum.
Op zoek naar praktijkvoorbeelden? Check Pinterest en de Speelbank
Lees de kruidenwijzer van Kind en gezin.
Met dank aan Thaila Stoffelen, regionaal ondersteuner bij Cego
V&C en Tamara Lauwers 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!

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 # 52

Kerstverlof
Ook 't OpZet is toe aan een pauze en neemt enkele dagen vrijaf. De volgende
inspiratieprikkel mag je in je mailbox verwachten op dinsdag 14 januari 2020!
We wensen jullie alvast fijne feestdagen toe en een prettig eindjaar!
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Wegwijs in de regels rond voedselveiligheid
Starten met of de uitbreiding van je opvang gaat vaak gepaard met nieuwe regels.
Zo moet elke groepsopvang voldoen aan een aantal regels rond voedselveiligheid.
Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) is hiervoor
verantwoordelijk. Ze voeren minstens driejaarlijks een inspectie-bezoek uit. Op
vraag van VoorZet maakte FAVV twee filmpjes om ondernemers te informeren over
de stappen die gevolgd moeten worden om je in regel te stellen.

Aanvraagformulier
voedselbereiding
Als je start met groepsopvang, of uitbreidt
van gezins- naar groepsopvang, vraag je
een toelating aan om voedsel te bereiden.
FAVV legt in dit filmpje uit hoe je deze
aanvraag stap voor stap invult.

Welke regels en hulpmiddelen zijn
er?
Of je nu zelf het eten bereidt of dit laat
leveren door een traiteur, het voedsel
moet altijd veilig zijn. Wat moet je juist
doen? Wat is een autocontrolesysteem?
Waarvoor staat HACCP? Wanneer heb je
meldingsplicht? FAVV legt in dit filmpje
uit welke regels en hulpmiddelen er
bestaan.

Meer inspiratie
Voor gezinsopvang: bekijk de checklist rond voedselveiligheid.
Lees het document van FAVV met veel gestelde vragen rond autocontrole
Sinds 2017 is het voor de kinderopvang nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Er
bestaat een generieke gids die eenvoudig is in gebruik. Als je het generieke
gedeelte neemt met daar bovenop de module voor kinderopvang, dan heb je een
autocontrolesysteem op maat.
Volg een gratis vorming bij FAVV.
Of laat FAVV naar jou komen: als je meerdere organisaties of een grote groep
deelnemers samenbrengt zijn ze zeker bereid je vraag te bekijken. Aanvragen
gebeuren via voorlichting@favv.be.
Met dank aan Lobke Vanhee van VoorZet voor het schrijven
van deze inspiratieprikkel.VoorZet biedt in naam van het
Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang ondersteuning aan
starters in de Kinderopvang. In samenwerking met UNIZO en
Kind en Gezin organiseren zij maandelijks infosessies voor
starters. Meer info op de Facebookpagina en inschrijven via de
website van Kind en Gezin.
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Zóveel voordelen
Voorlezen is ontzettend goed voor de ontwikkeling van baby’s en peuters. Voorlezen
stimuleert de taalontwikkeling, vergroot de woordenschat en draagt bij tot een beter
taalgevoel en taalbegrip. Door voor te lezen train je ook het concentratievermogen
van kinderen. En – misschien verrassend: peuters die elke dag minstens 15 minuten
worden voorgelezen, scoren later op school zelfs beter op rekenen. Niets dan
voordelen, dus.
Vast ritueel
Voor al deze voordelen geldt: hoe vroeger je met voorlezen begint, hoe groter de
effecten. En hoe vaker je voorleest, hoe beter. Het is dus zeker een troef om
voorlezen als vast ritueel in te bouwen in het kinderdagverblijf. Maak van voorlezen
een dagelijkse gewoonte!

Voorlezen in het
kinderdagverblijf
In kinderdagverblijf Patjoepelke-Wistik in
Lokeren is er elke dag een kringmoment
met liedjes en verhaaltjes. Om met het
voorlezen te starten, worden eerst de oren
en ogen wakker gezongen! Dit is hun
voorleesritueel...

Voorlezen In het Huis van het
Kind
De ouders van KOALA-groep HeusdenZolder komen elke dinsdag samen.
Voorlezen en vertellen is een vaste waarde.
Dit is hun ritueel...

Drie tips om een voorleesritueel uit te
bouwen
1. Zorg voor een mooi
boekenaanbod
Leuke boeken nodigen uit om in te kijken én uit
voor te lezen. Elke leeftijd vraagt om een
aangepast aanbod: knisper- en stoffen boekjes
voor baby’s, kartonboekjes, aanwijs- en
zoekboekjes voor peuters… Zorg voor variatie
en diversiteit. Je kan ook altijd samenwerken
met de bib om je collectie uit te breiden.
Boekentips vind je hier. Leg de boekjes binnen
handbereik van de kinderen, zodat ze er zelf
naar kunnen grijpen. Zo leer je hen om boeken
spelenderwijs te verkennen.

2. Creëer een vaste routine
Voorzie vaste momenten waarop er
voorgelezen wordt. Kinderen houden van
gewoontes en bereiden zich zo na een tijdje
ook voor op het luisteren, wanneer ze weten
dat het voorleesmoment er aankomt. Dagelijks
voorlezen wordt warm aanbevolen! Waarom
niet als vast moment voor het slapengaan? Of
bij het starten van de dag? Daarnaast kan je
natuurlijk ook spontaan voorlezen.

3. Een leuke voorleesplek trekt aan
Je kan in principe overal voorlezen, maar een
knusse voorleeshoek is altijd fijn. Creëer een
warme, uitnodigende sfeer. Wat kussens, matten,
gezellig licht… Een vaste voorleesplek helpt om
routine in te bouwen en zorgt voor een rustige
omgeving met weinig andere afleiding.

Meer inspiratie?
Bekijk tien tips voor een voorleesvriendelijke omgeving in het kinderdagverblijf
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.
Wil je graag (meer) voorlezen in de kinderopvang maar weet je niet goed waar te
beginnen? Op www.iedereenleest.be en op www.boekstart.be vind je een
heleboel tips en inspiratie.
Bekijk de webstek van de Voorleesweek.
Je mag altijd contact opnemen met Iedereen Leest voor advies op maat.

Foto's: © Michiel Devijver | Iedereen Leest en © Iedereen Leest.

Met dank aan Tine Kuypers van 'Iedereen Leest' voor
het schrijven van deze prikkel.
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Ode aan het competente jonge kind
Hoeveel tonen kinderen al vanaf de eerste weken, dat we zonder aarzelen
competent gedrag kunnen noemen? Zoals het actief opzoeken van het gelaat van
een andere persoon, deze met de ogen minutenlang fixeren, met mimiek aangeven
dat er contact is en dit vaak ook laten uitmonden in een glimlach. Hoeveel
competentie zit er niet in de gedrevenheid om steeds mobieler te worden en alle
mogelijkheden te benutten tot ze, letterlijk, op eigen benen staan? En hoe krijgen
we als kinderbegeleider beter grip op deze processen?
Een observatie tijdens een
verzorgingsmoment
"Isolde (12 maanden) ligt languit op het
verzorgingskussen. De begeleider neemt het
uiteinde van haar rompertje vast en speelt
‘kiekeboe’ door met het rompertje Isolde’s
gezicht te bedekken en dat dan weg te
trekken. Isolde lacht. Het kiekeboe-spel
herhaalt zich enkele keren. De begeleider
knuffelt Isolde, lacht en doet het rompertje
dicht. Isolde heft de voeten omhoog “Waar
zijn je voeten?” Isolde wijst naar haar voet.
“Ja, hier he. Hier zijn je voeten.” De
begeleider kriebelt aan Isolde’s voeten. “En
daar is nog een voet. Hier zijn je voetjes.”
Isolde neemt haar andere voet vast. Ze lacht
naar de begeleider. Er volgt een kriebelspel,
waarbij de begeleider Isolde’s voeten en
benen kriebelt. Isolde geniet. Als de
begeleider het broekje neemt, heft Isolde
spontaan haar benen op. “Ja, je voeten
erdoor. Goed zo. En nu het andere voetje”.
Isolde kirt en heft de andere voet op
(Laevers, Declercq & Van Esch, 2019, p.
48)."

bron
afbeelding:www.hel.fi/helsinki/fi

Het boek “Grip op competenties”
Deze observatie van Isolde is een deel van het verhaal
van een kind in volle ontwikkeling. Het boek “Grip op
competenties” beschrijft op een waarderende manier
de ontwikkeling van kinderen en en toont hoe dit in de
praktijk werkt, met het verhaal van twaalf kinderen
(van 1 tot bijna 4 jaar). Elk van de portretten roept het
unieke op van een persoon-in-ontwikkeling. Van jonge
kinderen die hun kracht tonen, maar ook hun
worsteling met de uitdagingen die eigen zijn aan
‘leven’. “Grip op competenties” brengt je dichter bij
kinderen. Je herleidt kinderen niet tot wat ze (nog) niet
goed kunnen, maar je ziet, waardeert en geniet van
hun sterktes.
Bestel het boek hier
"De portretten van kinderen zijn zeer respectvol en waarderend. Het boek heeft een effect op mij
als lezer. Het doet je met een waarderende bril naar kinderen kijken. Je ervaart dat je bij een
aandachtige observatie zoveel meer ziet en wat het effect is van een gepaste reactie op het juiste
moment als begeleider. Het boek is een eye-opener (een pedagogisch ondersteuner)."

Meer inspiratie?
Dit boek is een goede verdieping op ZiKo-Vo en Looqin
Er bestaat ook een boek voor oudere kinderen: 'Grip op competenties bij 4 tot 12
jarigen.

Met dank aan Bart Declercq van CEGO KU Leuven voor het
schrijven van deze prikkel.
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Ik ga op reis en ik neem mee...
Kinderopvang is het begin van een avontuurlijke reis. Een opvang is een reisbureau dat
kinderen begeleidt naar hun eerste grote reis van thuis naar de opvang en later naar de school
en de rest van de wijde wereld. Inchecken!

Zo ontstaat het idee om een themakoffer in het
kinderdagverblijf te integreren en kinderen actief te betrekken
bij thema’s die dicht bij hun leefwereld liggen. Met een aantal
oude reiskoffers gaan we aan de slag. Via een brainstorm
komen we zo op vijf koffers uit: koken, diversiteit, seizoenen,
verjaardag en muziek. Het verzamelen van de juiste
materialen is een proces dat tijd vraagt... de koffers groeien gaandeweg en iedereen kan er
spullen aan toevoegen. Zo krijgen we gaandeweg goed gevulde themakoffers, die zelfstandig
handelen met concreet experimenteermateriaal voor baby's en peuters toelaten.
Themakoffer 1: Diversiteit
In de diversiteitskoffer zit kledij uit verschillende landen, oude brillen, een vertelzak met boekjes
van Gonnie en zijn vriendjes die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Er zitten plastic
eendjes in met verschillende kleuren en vormen, een pop, heel wat boeken en afbeeldingen.

Themakoffer 2: Koken
In de kookkoffer zitten er allerhande veelgebruikte kookmaterialen zoals, mengkommen, een
deegrol, koekjesvormen, spatels, schortjes, snijplankjes, mesjes… Er worden regelmatig
kookactiviteiten georganiseerd, waarbij de kookkoffer een vaste waarde is geworden

Themakoffer 3: Verjaardagen
De verjaardagskoffer krijgt een plaats in
iedere leefgroep en wordt gebruikt voor
verjaardagsfeestjes. De koffer bevat
materiaal om het voor iedere peuter een
leuke verjaardag te maken. Denk bijv.
aan kaarsjes, een verjaardag t-shirt,
kronen, vlagjes, boekjes rond verjaren,
ballonnen,...

Themakoffer 4: Muziek
In de muziekkoffer zitten verschillende
muziekinstrumenten waar baby’s en
peuters naar hartenlust kunnen mee
musiceren, zoals trommels, fluitjes,
tamboerijnen en triangels. Ook zitten er
liedjesboeken en cd's in.

Themakoffer 5: Seizoenen
De seizoen-koffer bevat vooral doematerialen: rubberen laarsjes en
paraplu’s voor als het regent in de
herfst, bloemzaadjes, oase,
natuurmaterialen,…in de lente. Als er
tijdens de wandelingen “schatten”
gevonden worden (bijv. steentjes,
dennenappels, nootjes, veren,...)
worden ze in een doosje bewaard om
te gebruiken om uiteindelijk in een
themakoffer te belanden.

Themakoffers zijn veelzijdig: er zijn verschillende thema’s, op verschillende domeinen en met
verschillende doelstellingen. Er is voor elk wat wils. het is de moeite waard om mee aan de slag
te gaan. De opstart is niet moeilijk of duur. De nadruk ligt op het verkennen van de
eigenschappen van materialen en voorwerpen, rekening houdend met datgene wat de kinderen
interesseert en waar ze aan toe zijn. En doordat ze gedeeld worden met de hele opvanglocatie,
krijg je zo regelmatig nieuwe materialen in je leefgroep. Dat maakt het ook voor jezelf als
begeleider spannend.
Tip!
Bij het verzamelen van materialen kan je zowel begeleiders als ouders betrekken.Je kan een
briefje meegeven aan de ouders. Iedereen heeft thuis wel materiaal staan dat voor de koffers
heel waardevol kan zijn. Eens langs gaan bij een opticien, tuincentrum, kringwinkel of
rommelmarkt kan materiaal opleveren zodat de uitdaging blijft. En intussen denken we al na
over een nieuwe themakoffer.

Met dank aan Anja Deilgat van Kinderdagverblijf Duimelot te Aalst
voor het schrijven van deze prikkel.
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De laatste dagen kregen we via ’t OpZet heel wat tips om baby’s en peuters te ondersteunen bij
de dagindeling, het handen wassen, het voetengroeten, het elleboogniezen én het bestijden van
verveling. Wij zetten een aantal tips op een rij. Je kan ze delen met de gezinnen in je opvang en
zelf op een later moment gebruiken in de opvang! Ken je zelf nog goede digitale tips… stuur ze
ons door (info@topzet.be)!
De Weg Wijzer: Hallo, ik ben
Corona
Hoe leg je Corona uit aan peuters
en kleuters? Hier vind je een
kinderverhaal in verschillende talen
om het voor je kleuter of peuter uit te
leggen. Ze kunnen er ook hun
vragen, boosheid, angst of verdriet
in kwijt.
En ook in Nederland maakte men een filmpje over De
corona's op gezinsvakantie.
Hoorspelen van het Geluidshuis voor alle leeftijden
Speciaal voor de binnenblijfdagen maakte het Geluidshuis een
pagina vol gratis binnenpret. Je kan de komende weken niet
alleen hoorspelen streamen (telkens drie hoorspelen voor
verschillende leeftijden, titels wijzigen elke vrijdagnamiddag),
maar je vindt hier ook leuke kleurplaten en spelletjes, allemaal in
het thema van de verhalen.

Kapitein Winokio: Eerste hulp bij quarantaine
Liedjes over handen wassen, over ziek zijn, de griep, microbes
en virussen. Razend actueel. Vol troost, warmte en een lekker
vleugje humor worden deze realistische thema’s bezongen en
met video’s geillustreerd.

Fundels heeft een vijftiental boeken gratis ter beschikking
gesteld (zoals de boeken van Rikki).
Download de fundels app in google play of app store
Kies ‘doorgaan zonder aan te melden’
De gratis boekjes vind je bovenaan in het catalogusscherm
onder ‘jouw collectie’
Klik op downloaden (kan even duren)
Nu kan je kijken, luisteren en spelletjes spelen
Chrome Music Lab is een webstek vol concrete materialen
om muziek te maken. Heel fijn om mee te experimenteren en
zelfs je eigen songs te maken.

De illustrator Katleen Amant biedt heel wat kleurplaten aan.
Er is een mapje ‘blijf in uw kot’ met de berenjacht, visuals om corona en de
maatregelen voor kinderen concreet te maken, een dagschema en nog veel
meer…

Veel en gevarieerd bewegen is belangrijk en leuk. Daarom
vind je op Dutch Gymnastics leuke beweegtips om thuis
samen te bewegen, samen met Nijntje. Het richt zich op
kinderen van 1 tot 5 jaar.
En ook Kind & Gezin heeft een gratis 'Beweeg-Mee CD'
waarvan je de liedjes en teksten kan downloaden.
De Survivalacademie verzamelde heel wat ideeën die je
thuis of in de leefgroep kan doen. De doebox is bovendien
een open omgeving waar iedereen ook zelf concrete
ideeën kan toevoegen. Op die manier verzamelen ze
honderden dingen om zinvol en creatief de tijd te vullen.
Heel wat kinder- en jeugdtheatergezelschappen bieden integraal voorstellingen aan. Theater
FroeFroe, Figurentheater de Maan, 4Hoog, Abbatoir Fermé,...bieden allemaal mooie
voorstellingen voor de jongsten aan. We maakten een selectie:
Theater FroeFroe: Bambole

4Hoog & Blauwhuis - KEIK

Abattoir Fermé: Groezel of Grijsje, het levende
radijsje
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Verbondenheid...... meer dan ooit
Ieder van ons wil zich verbonden voelen met iets
of iemand. Als opvoeder, begeleider, leerkracht of
ouder is het belangrijk om dit gevoel ook bij
kinderen te stimuleren. Verbondenheid is het
fundament van waardenopvoeding. Willen we
bijvoorbeeld werken aan ‘ongewenst’ gedrag, dan
staan we voor de uitdaging om te bekijken waar
de verbinding niet sterk genoeg is.
Creatieve verbinding
In volle coronatijden duiken overal spandoeken
met steunbetuigingen op, het applaus om 20 uur,
het spontaan samenspel van muziek,
berenzoektochten,…. De verbondenheid is
voelbaar. Kinderen en volwassenen op zoek
gegaan naar creatieve oplossingen om in contact
te blijven met (groot)ouders zonder hen in gevaar
te brengen. Allerhande tekeningen en brieven
voor bewoners van woonzorgcentra zodat zij zich
niet alleen zouden voelen, zijn daarvan het
bewijs.

© CEGO

Werken aan verbondenheid in de kinderopvang
Verbondenheid is géén methodiek. Je kan niet simpelweg een aantal activiteiten aanpassen en
dan zeggen dat je rond verbondenheid werkt. Verbondenheid is een houding.

Bron: Laevers, F. (2019). Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuter. Tielt. Lannoo.

Het experiment van Harlow (de ijzerenmoeder-aap
versus de badstof-moederaap) leert ons dat fysiek contact
cruciaal is voor de ontwikkeling van elk kind. Door
aanrakingen voelen we ons geliefd en verbonden met de
ander. In de kinderopvang zijn kussen en knuffels
maatschappelijk aanvaard. Uiteraard is fysiek contact niet
de enige manier om je verbonden te voelen met anderen.
Maar hoe laat je dan wel je warmte, empathie en
geborgenheid zien aan een jong kind?
Onderschat non-verbale communicatie niet!
Onderzoek toont aan dat we grotendeels ons lichaam gebruiken om te communiceren over hoe
we ons voelen. Lichaamstaal zie je op verschillende manieren: aankijken, (glim)lachen, naar het
kind toe buigen, een open houding, op hoogte van het kind, gekke bekken trekken, knipogen,
wijzen,...
Uiteraard vullen we non-verbale communicatie aan met
gesproken woorden. Het horen van een vertrouwde stem kan al
zorgen voor verbondenheid tussen jou en het kind. Stel
oprechte vragen aan het kind en wacht op een antwoord. Durf
stiltes te laten vallen en blijf het kind aankijken. Zelfs de jongste
kinderen zijn in staat een echt gesprek te voeren, zoals de video
hiernaast toont.
Blij, boos, bang, verdrietig
Erken en benoem wat een kind voelt, ziet en ervaart. Zo zijn we soms geneigd om - wanneer
een kind valt - te zeggen: ‘ach, het is niet erg. Sta maar weer recht.’. We zeggen dit met de
beste bedoelingen, maar stel je voor dat jij het bent die valt. Zou jij je verbonden voelen met
degene die zegt: ‘het is niet erg.’? Vast niet. Leef je in het kind in en toets af: ‘je bent verdrietig
omdat je net bent gevallen, hé?’. Wees alert voor de dingen die spelen in het leven van het kind.
Deze oprechte interesse laat je een stapje dichter bij het kind staan. Werken rond gevoelens
kan perfect - ook bij jonge kinderen - met de Doos vol gevoelens.

Verbondenheid met leeftijdsgenoten
Dit is voor jonge kinderen niet evident omdat ze nogal gericht zijn op hun ‘ikje’. Net daarom
hebben ze jouw hulp nodig om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar verbondenheid.
Denk daarbij aan dagelijkse groepsmomenten, het samen dansen, de maaltijden,…waarbij de
focus ligt op ‘het samenzijn’ en het genieten van elkaars aanwezigheid. Daarnaast kan je
kinderen stimuleren om elkaar te helpen. Het is vaak mooi om te zien hoe peuters de fopspeen
teruggeven aan een baby. Mooi, hé, die eerste tekenen van zorgzaamheid en verbondenheid.
Natuurlijk gebeurt het ook wel eens dat kinderen ruzie maken. Ook dat is de ideale gelegenheid
om verbondenheid te stimuleren. Moedig kinderen aan om zelf hun ruzie bij te leggen en
compromissen te zoeken.
Verbinden, alleen maar verbinden
Laat het duidelijk zijn: samen genieten, feesten en
dansen werkt verbindend. Bij kinderen is dat niet
anders; samen plezier kunnen maken, schept een
band. Als ze dan ook nog eens kunnen terugblikken
op groepsmomenten aan de hand van foto’s stimuleer
je de verbondenheid des te meer. Of om het met de
woorden van Ferre Laevers te zeggen: ‘Link, only
link’(Verbinden, alleen maar verbinden).

Bron: Laevers, F., Declercq, B. & Silkens, K. (2020). Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang. Tielt. Lannoo.

Met dank aan Thaila Stoffelen, CEGO V&C, voor het schrijven van deze
prikkel. Het artikel verscheen eerder op Cego blogt
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Kinderopvang in europa
Fysiek rondreizen in Europa zit er voorlopig niet in, maar virtueel kan het gelukkig wel. Ben je
benieuwd naar hoe opvang georganiseerd wordt in Amsterdam, Ljubljana en Gent? Hieronder
kan je een bezoek brengen aan opvang in die steden. De video's zijn gemaakt in kader van een
Erasmus+ project. Bezoek zeker ook eens de webstek van het project. Je kan er (na aanvraag
van een paswoord) ook extra filmfragmenten bekijken:hoe maken pedagogen in verschillende
Europese steden werk van inclusieve opvang? Zeker doen!

Kinderopvang in Gent
In Vlaanderen doen kinderen tussen 0 en 2,5
jaar beroep op opvang. Hoe verloopt een dag in
de opvang in Gent? Je krijgt hier een mooie
impressie.

Kinderopvang in Ljubljana
In Slovenië loopt opvang van 0 tot 6 jaar. Het is
een geïntegreerd systeem. Hoe ziet het eruit in
de praktijk? En wat vinden de begeleiders en
ouders ervan? Je ziet het hier.

Kinderopvang in Amsterdam
De Nederlandse opvang richt zich op kinderen
tussen 0 en 4 jaar. Daarna gaan ze naar
school. Benieuwd hoe opvang er in
Amsterdam uitziet? En welke effecten dit heeft
op kinderen. Dat zie je hier.
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Verontrusting in de thuissituatie
Kinderbegeleiders in groeps- en gezinsopvang, verantwoordelijken en ondersteuners zien
baby’s en peuters en hun ouders zowat elke dag. Die dagelijkse contacten bieden een schat
aan informatie: hoe gaat het met het gezin? Hoe gaan ouders en kind met elkaar om?
Soms merk je zaken op die je ongerust maken over hoe het gaat met het kind en zijn ouder(s) in
de thuissituatie. Dat zijn geen gemakkelijke situaties om mee om te gaan. Toch is het
noodzakelijk om daarmee iets te doen.
Hoe kan je reageren op situaties van verontrusting in de thuissituatie?
Kind & Gezin werkte samen met het Vlaams ExpertiseCentrum voor Kindermishandeling
(VECK) en de sector zelf ondersteuning uit via online leermodules en vorming.

Ondersteuning via Online leermodules
In de online leermodules leer je aan de hand van verschillende concrete
situaties omgaan met verontrusting in de thuissituatie. De modules zijn te
vinden op www.kindengezinacademie.be (Kies daar: 'veilige leefomgeving' > verontrusting). Er zijn modules op maat voor zowel begeleiders als
verantwoordelijken en dit zowel in groeps- en gezinsopvang.
De modules zijn interactief en eenvoudig uitgewerkt. Ze bevatten ook
een volledige stappenplan van hoe je best reageert.
Een voorbeeld: de casus van Remy
In de casus van Remy maak je kennis met het stappenplan aanpak van verontrusting in de
thuissituatie. De andere casussen in de online module gaan dieper in op een stukje uit het
stappenplan bijv. hoe spreek je ouders onmiddellijk aan, hoe registreer je,….

Ondersteuning via vorming
Heel wat pedagogisch ondersteuners zijn opgeleid om vorming te geven
rond verontrusting in de thuissituatie. Vraag ernaar via je ondersteuner of
relatiebeheerder. De relatiebeheerders zetten momenteel ook stappen om
een lokale samenwerking over verontrusting op te starten: Hoe kunnen
kinderopvang, lokale teams van Kind en Gezin en andere lokale partners
elkaar versterken?

Met dank aan Yasmine De Mesel van Kind & Gezin voor het schrijven
van deze inspiratieprikkel.
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