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Globale Individuele ondersteuning (GIO)
Heden ten dage merken we dat er steeds meer wordt ingezet op inclusieve opvang. Dit is niet
altijd even vanzelfsprekend. Bij sommige kinderen merken we dat extra ondersteuning een
meerwaarde kan zijn. Hiervoor kan je beroep doen op Globale Individuele Ondersteuning (GIO).
Dit is een laagdrempelige ondersteuningsvorm die in september 2019 door de overheid (het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of VAPH) in het leven geroepen werd.
Wat vernieuwend is aan deze ondersteuning, is dat deze specifiek gericht is naar het kind met
een extra zorgbehoefte en zijn inclusieve context: de medewerkers in het kinderdagverblijf, bij
de onthaalouder, de buitenschoolse opvang of op school.
Wat is GIO?
GIO is een ondersteuningsvorm ter aanvulling van de Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp (RTH) waar een gezin recht op heeft. Het is
bedoeld om extra ondersteuning te kunnen bieden in kinderopvang of
kleuteronderwijs. Deze ondersteuning kan ingezet worden bij
overgangsmomenten, bijvoorbeeld van thuis naar de eerste
opvangmomenten of bij de overgang van opvang naar de eerste
schoolmomenten. De RTH-aanbieder begeleidt dan mee deze
overgangsperiode. Dit is een nieuwe ondersteuningsvorm vanaf
september 2019 (bron: Kind & Gezin)
Concreet: voor wie? Welke voorwaarden?
GIO is een specifieke vorm van de klassieke mobiele begeleiding of thuisbegeleiding.
We zetten alle GIO-criteria op een rijtje:
Kinderen van 0 tot 7 jaar
Kind met (vermoeden van) een beperking (er móet dus geen diagnose zijn!)
Gratis
Max. 30u per kalenderjaar
Begeleiding vindt plaats in de inclusieve context van het kind: in het kinderdagverblijf, bij de
onthaalouder, de buitenschoolse opvang of op school (in tegenstelling tot klassieke mobiele
begeleiding)
In samenspraak met ouders

GIO wordt georganiseerd vanuit verschillende zorgaanbieders
van het VAPH. De inhoud van een begeleiding is afhankelijk van
de noden die zich voordoen. De ondersteuning kan gericht zijn op:
voedingsmoment
spelontwikkeling
vertraagde ontwikkeling
gedrag
…
GIO is er om inclusie te bevorderen. GIO gaat aan de slag met
struikelblokken die kinderbegeleiders, het kind en de ouder
ervaren en die gelinkt zijn aan de problematiek van het kind. Elk
kind heeft recht op maximum 30u GIO, maar soms volstaan 1 of 2
ondersteuningen om de inclusieve context en het gezin terug op
weg te helpen.
Bij wie kan je terecht voor GIO?
In Vlaanderen zijn er verschillende organisaties die GIO aanbieden. Elke organisatie heeft zijn
eigen identiteit en specialisatie en werkt binnen een bepaalde regio. Sommige organisaties
werken over de grenzen van de provincie heen.
Je vindt een overzicht op de website van het Vlaams Agenschap voor Personen met een
Handicap (VAPH)
Wat kan je doen voordat je GIO aanvraagt?
De eerste stap is altijd... betrek de ouders. Leg hen je ondersteuningsvraag voor! Als je bijv.
problemen ervaart tijdens eetmomenten, beluister dan eerst hoe de ouders dit aanpakken.
Nadien kan je aankaarten dat je toch verdere ondersteuning wenst. Gezinnen met een kind met
een vermoeden van een beperking, zijn niet altijd meteen klaar om de stap naar ondersteuning
te zetten. Heb hier respect voor en volg hun tempo. Kaart ondersteuningsnoden aan vanuit jouw
noden (bijv. het eetmoment loopt bij ons in de opvang moeilijk), niet vanuit dingen die de ouder
zou moeten doen volgens jou.
Beluister ook of het gezin al ondersteuning krijgt van een thuisbegeleidingsdienst of therapeut.
Misschien kan de logopedist of kinesist je al tips of advies geven.
Hoe vraag je GIO aan?
Zijn de ouders akkoord, dan kan je GIO aanvragen. De
procedure is heel eenvoudig, maar kan van organisatie tot
organisatie verschillen. Je contacteert telefonisch of via mail een
organisatie die GIO aanbiedt en legt kort je vraag voor. Bij
sommige aanbieders dienen de ouders de aanmelding te doen.
Vaak kan je als kinderdagverblijf/ onthaalouder ook aanmelden.
Elke organisatie heeft zijn eigen expertise. Soms kan je dus
doorverwezen worden naar een andere partner. Ligt het écht
moeilijk om met de ouders in overleg te gaan, dan kan je bij de
GIO-aanbieder advies vragen over hoe je dit best kan
aanpakken. Liever deze hulp inschakelen dan niets doen.
Wat als GIO geen antwoord biedt op je vraag?
Mocht de begeleiding om een of andere reden niet binnen het
kader van ‘GIO’ uitgevoerd kunnen worden, dan kan dezelfde
organisatie wellicht ondersteunen onder de vorm van een
klassieke ‘mobiele begeleiding’/thuisbegeleiding. Hiervoor
wordt wél een bijdrage gevraagd (€5,38 per uur), maar verder
is deze ondersteuning even laagdrempelig.

© Foto's: Zonnebloem vzw. Ouders hebben toestemming gegeven tot eenmalige publicatie bij deze publicatie.
Gelieve copyright en privacy van de kinderen te respecteren en foto's niet verder te verspreiden.

Meer inspiratie?
Ga naar de webstek van Kind & Gezin en lees er meer over inclusieve opvang.
Waarom Inclusieve opvang? De mama van Charlot vertelt in deze
video hoe de opvang haar ondersteunt in het dagelijks leven en
de zorg voor haar dochter.

Met dank aan Silvia Vynck & Jolien Lemayeur van Zonnebloem vzw voor
het schrijven van deze prikkel en Dorien Van Gassen van Kind & Gezin
voor de aanvullingen.

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

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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Ontwikkelen doe je samen
"Kinderen ontwikkelen in interactie met hun omgeving…"
"De begeleider maakt het verschil…"
Deze 2 uitspraken vind je overal waar er iets te lezen valt over opvoeden en ontwikkelen. Maar
wat betekent het? De meeste kinderen staan immers in interactie met mensen in hun omgeving.
En wat maakt dan écht het verschil? Wat beïnvloedt de kwaliteit van de interactie?
Een paar vragen :
Is er wederkerigheid tussen het kind en de begeleider? Zitten ze samen in het verhaal?
Straalt de begeleider betrokkenheid uit naar de activiteit van het kind? Is hij met aandacht
‘aanwezig’?
Zorgt de interactie ervoor dat de activiteit uitgroeit tot een ontwikkelingsmoment?
M.I.S.C- concept van Pnina Klein
Kwaliteitsvolle interactie gaat samen met een aantal ‘interactie-kwaliteiten’ zoals focusing,
zingeving, uitbreiding,… De kenmerken van een ontwikkelingsgerichte interactie tussen kind en
opvoeder staan beschreven in het M.I.S.C.-concept van Prof. Pnina Klein. (M.I.S.C. staat
voor Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers).

Kwaliteitsvolle interactie in de praktijk: een weekkalender
Hoe oefen je de interactie-kwaliteiten? De
M.I.S.C- weekkalender zorgt ervoor dat
begeleiders wekelijks geprikkeld worden om
één van de kenmerken van
ontwikkelingsgerichte interactie in de
aandacht te zetten. Dat zijn dus 52 weektips
voor kwaliteitsvolle interacties. Bij elke
weektip krijg je uitleg en voorbeelden op
baby-, peuter –en kleuterniveau. Zo zorgt
de kalender ervoor dat je meer inzicht krijgt
in het totale M.I.S.C.-concept.

Deze weekkalender is het laatste deel van een drieluik over M.I.S.C. dat bestaat uit:
Het boek ‘Groeien doe je samen’. Dit boek bevat de volledige theorie van M.I.S.C.
Het werkboek ‘Ontwikkelen doe je samen’
De weekkalender ‘Ontwikkelen doe je samen’

Publicatie bestellen?
Rechtstreeks bij de boekhandel
Bij de auteur via mail@CeSMOO.be

Meer informatie?
Lees de dimensies Emotionele ondersteuning en Educatieve ondersteuning van het
zelfevaluatie-instrument MeMoQ
Vraag een lezing, pedagogische studiedag of cursus aan bij CeSMOO rond dit thema.
Met dank aan Albert Janssens van vormingscentrum CeSMOO voor het schrijven van deze
inspiratieprikkel.(CeSMOO staat in implementatie van het M.I.S.C.-concept in België)

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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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 08 september.

Foto: www.alboe.nl

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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Flexibiliteit in de kinderopvang
Gezinnen moeten heel wat puzzelen om werk en de zorg voor de kinderen te combineren. Die
puzzel wordt steeds complexer in een arbeidsmarkt die om flexibiliteit vraagt. Die flexibiliteit stelt
ook kwetsbare gezinnen op de proef. Gezinnen doen zelf veel moeite, maar ze kunnen daarbij
ondersteuning gebruiken van kinderopvang én van werkgevers.
PACE Project
In het Interreg-2-Zeeënproject PACE zochten
13 organisaties in 4 landen naar manieren om
werk én kinderopvang op een duurzame manier
toegankelijk te maken voor kwetsbare
gezinnen. Dat kan alleen als je rekening houdt
met wat belangrijk is in kinderopvang én dat
verzoent met wat gezinnen nodig hebben. Als
kinderen ergens goed opgevangen zijn,
ondervinden ouders minder stress en dat is
goed voor het hele gezin. Kinderbegeleiders
voelen veel voldoening als ze gezinnen op deze
manier kunnen ondersteunen. Hoe dit
aangepakt wordt, zie je in de film hieronder.

Foto: © Siska van Daele, KdG Hogeschool

Meer weten?
Schrijf je in voor het gratis webinar op donderdag 17 september [10u00 - 12u00]

Verder lezen?
Lees het boek ‘flexibiliteit in de kinderopvang’.
Het boek daagt de lezer uit om flexibiliteit in de kinderopvang te
overwegen. Het legt ook uit hoe je dit op poten zet. Het boek is
vanaf 17 september online beschikbaar op de website van PACE.

Met dank aan An Piessens (KdG Hogeschool), Dietlinde Willockx (KdG Hogeschool) en An
Raes (Arteveldehogeschool) voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.

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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Buitenspel natuurlijk
Spelen is iets wat kinderen spontaan doen. Het is hun manier om zichzelf en de wereld te
ontdekken. Spelen in de natuur en met natuurelementen legt bij kinderen de basis voor een
houding van respect en zorg voor de planeet. Om op wereldniveau verandering te realiseren
moeten we klein beginnen, bij de kinderen dus. We geven graag tien tips mee hoe je aan de
verbondenheid tussen kind en natuur elke dag kan meewerken.

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

Kijken naar de natuur
Baby’s kijken naar alles wat beweegt buiten:
wegwaaiende bladeren, voorbijvliegende
wolken, trippelende vogels, de schaduw die
beweegt op de muur, de zon die weerkaatst
wordt in water,...
1. Geef het kijken meer kansen bij buiklig.
Plaats een spiegel schuin in de buurt. Zo
worden bomen, wolken,... gespiegeld.
2. Maak een mobile met natuurlijke
materialen. Da's mooi om te bekijken en aan
te raken. En vaak heel anders dan wat er
doorgaans boven de wipper hangt.
3. Ga op speurtocht met peuters. Samen het
spoor van een slak volgen, met een loep op
zoek gaan naar kriebeldiertjes, verschillende
kleuren bloemen zoeken en er een
raamdecoratie mee maken. Er valt genoeg te
ondernemen!
Bron: www.etsy.com

Voelen aan de natuur
4. De natuur zit vol dingen van diverse textuur, zoals
bladeren, noten, dennenappels, mos, nat of droog
zand,.... Het biedt kansen om in gesprek te gaan. Hoe
voelt het aan? Is het eerder hard/zacht, nat/droog, ruw of
glad.
5. Voel het weer. De regen maakt je nat, de zon maakt je
warm, de wind blaast in je gezicht. Op gras lopen met je
schoenen of op je blote voeten is een heel andere
beleving.
6. Maak een blotevoetenpad of een voelpad: een fijne
zintuiglijke ervaring.

http://mrsmyerskindergarten.blogspot.com/

Bewegen in de natuur
Buiten is er vaak meer ruimte om te bewegen.
7. Zorg voor verschillende ondergronden en
niveauverschillen. Zo is kruipen en stappen uitdagender.
8.Bied hindernissen aan die de motoriek stimuleren. Denk aan
kleine boomstammen in de grond, bezems om bladeren bij elkaar
te vegen, kruiwagens om de bladeren in te laden of emmers
vullen in de zandbak.

bron: www.ska.nl

De natuur binnenbrengen
9. Haal de natuur-elementen binnen: laat
de wind binnen via een raam en zorg voor
wapperende linten, kijk bij
het goedemorgen-moment naar buiten en
praat over het weer, … Je hoeft het niet ver
te zoeken. Natuur is iets dat je elke dag
ervaart. Niet iets waar je naartoe gaat. Als
je hier zelf aandacht voor hebt zullen de
kinderen er ook aandacht voor krijgen.

www.natureluur-kinderopvang.nl

10. Zaai of tuinier met je kinderen. Dat kan
binnen of buiten.
Wat is jouw visie? En betrek je ouders?
Er zijn mogelijkheden genoeg om met natuurbeleving aan
de slag te gaan. Wanneer je bewuste keuzes maakt ben je
een visie aan het ontwikkelen. Welke plaats krijgt mijn
buitenruimte en het buiten spelen met kinderen in mijn
werking? Als je dit opneemt in je visie dan kan je ouders van
bij de start meenemen in dit verhaal. Om je visie kracht bij te
zetten kan je ook enkele dingen zelf voorzien. Bijvoorbeeld:
laarsjes en/of buitenspeelpakjes, waarmee de kinderen
onbegrensd (en in alle weersomstandigheden) kunnen
ravotten. Uiteraard kan je ook ouders hierin betrekken.
Sommige zullen bij afloop van de opvang, de laarsjes of
pakjes misschien schenken aan je opvang. Zo kan je zelf
een reserve opbouwen.

bron: https://abcdoes.typepad.com

Meer inspiratie
Surf naar de webstek van buitenbaby's
Doe de buitenspeel-test
Je buitenruimte vergroenen? Lees Vitamine G(roen)
Op zoek naar inspiratie rond ecologische en natuurlijke buitenruimtes? Bezoek Springzaad.
Lees de brochure 'groene voetjes in de kinderopvang'
Ga op zoek naar het boek 'Kaboutersoep en wonderblaadjes'

Met dank aan Elisabeth Van Mol en Veronique Steen, CEGO V&C, voor
het schrijven van deze prikkel. Een eerdere versie verscheen op Cego
blogt

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
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Gezond en actief in de kinderopvang
De kinderopvang is een tweede thuis voor heel wat kinderen. Zowel voor gezonde voeding als
voor beweging geldt: jong geleerd, is oud gedaan. Als je kinderen van jongs af aan stimuleert
om gezond te eten en actief te zijn is de kans véél groter dat ze dit hun hele leven lang zullen
doen! Plus: het is gemakkelijker om op jonge leeftijd een gezonde leefstijl aan te leren, dan op
latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.

Stel je jezelf ook de volgende vragen?
" Is fruitsap wel gezond?"
"Elke dag een koek, kan dat?" "
"Veggie, is dat iets voor kinderen?""
"Waar halen we leuk speelmateriaal?"
"We hebben geen grote tuin, waar moeten de
kinderen dan buiten spelen?" "
"Moeten we álle schermen verbannen?"
...

www.gezondekinderopvang.be
Wil je graag inzetten op preventieve gezondheid? Wil je een antwoord op de vragen
hierboven? Je vindt tips en kant-en-klaar advies voor gezondere, actievere kinderen
op www.gezondekinderopvang.be. Deze website biedt je al het nodige om werk te maken van
een gezonde én actieve tweede thuis voor alle kinderen.
Voor baby's en peuters
Voor baby’s en peuters biedt de website superinteressante info over tussendoortjes, warme
maaltijden, dranken, buitenspelen, spelmaterialen, communicatie met ouders …
En ook een praktische tool waarmee je je eigen werking rond voeding en beweging in kaart
brengt. Het principe is simpel: je vult enkele korte vragenlijsten in en krijgt meteen advies en tips
over jullie groeikansen. Én je ontvangt een concreet actieplan in je mailbox. Handig! In het
filmpje zie je hoe dit in de praktijk loopt.

Voor schoolkinderen
Voor schoolkinderen vind je thematische en praktische info om jouw opvang gezonder te
maken. Plus ook vragenlijsten om de eigen werking rond voeding en beweging te screenen, en
een Gezond gedacht-bordspel om personeel te sensibiliseren rond de verschillende
gezondheidsthema’s. Voor de kinderen zijn er 80 fiches met leuke, actieve spelletjes waar je
alleen kosteloos of goedkoop materiaal voor nodig hebt.
Meer ondersteuning nodig?
Gezond Leven biedt vormingen aan. Alle info vind je hier.

Met dank aan Annelies Vandenberghe van Vlaams Instituut Gezond Leven
vzw voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.
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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

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
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Bewegen is fijn
Een kind dat wakker is, zit zelden stil. Al van kleins af zijn armen en benen steeds in beweging,
eerst ongecontroleerd, steeds meer en meer gecontroleerd en bewust. Bewegen zit er van
nature in.
Van de eetstoel naar de autostoel. Van het
park naar de buggy. Jonge kinderen worden
vaak van de ene stoel in de andere stoel
gezet.
Krijgen
ze
zo
voldoende
lichaamscontact? Worden ze genoeg
gekoesterd en geknuffeld? En zo nee, hoe
komt dat en wat doen we eraan?
Kinderpsychiater Binu Singh geeft tekst en
uitleg.

Tien bewegingstips
1. Geef een kind ruimte om te bewegen
Dit stimuleert het lichaamsbewustzijn. Dit doe je door een kind zoveel mogelijk op de grond te
leggen. Dicht bij de grond bewegen zorgt voor meer bewegings-, evenwichts-, en
energiecontrole en stimuleert het lichaamsbewustzijn. Beperk de momenten dat kinderen
‘vastzitten’ in een wipper, een schommelstoel, een eetstoel,…
2. Leg baby’s regelmatig op hun buik
Dat is goed voor de ontwikkeling van de rug en zorgt voor een goede motorische ontwikkeling.
De buik-lig is belangrijk om later in die houding te kunnen spelen en om van daaruit tot kruipen
en zitten te komen.
3. Wat als een baby protesteert in buik-lig?
Veel baby’s houden er niet van om op hun buik gelegd te worden. Het helpt als je zelf met de
rug op de grond gaat liggen en de baby op je eigen borst legt. Het kan zo wennen aan
buikligging terwijl het knus en warm bij je ligt en je kan zien. Ook iets in de buurt leggen om naar
te kijken of een (niet breekbare) spiegel op de grond onder het kind leggen helpt.

4. Beweeg vanuit een veilige plek
Dit is een plek zoals een hoek van een mat, het gras,… Vanuit dat veilige hoekje kan je telkens
een stap verder gaan. Je kan als begeleider observeren wat zich aandient en daarop inspelen.
Elk moment is anders. Spelen en stoeien, rustig aan of heel actief, soms alleen en dan met
meer, nu eens zacht en dan weer krachtig, langzaam, snel, hoog en laag, de ene komt vanzelf,
de andere haal je aan.
5. Bewegingsspelletjes vinden alle kinderen fijn
Vallen op een mat vinden kinderen heerlijk. Maar ook ‘bootje spelen’ is fijn. Twee begeleiders
zitten op de grond met de benen gespreid en de voeten tegen elkaar. Elk kind dat wil mag in het
bootje komen zitten. Wiegen en schommelen maar!

6. Gebruik fysiek contact met jonge kinderen optimaal en zie wat er gebeurt
Terwijl Odin rust, laat je je vingertoppen van beneden naar boven over z’n rug glijden. Dit is
ideaal om het bewustzijn van z’n rug te bevorderen. Odin richt zich op!
7. Moedig het rollen op de mat aan
Helemaal zelf rollen en doorrollen met het hele lijfje uitgestrekt, rollen over de zij, doorrollen
naar de buik, ….. Dat is niet zo gemakkelijk voor elk kind. Dit is nochtans één van de
bewegingen die baby’s vanzelf en spontaan doen op de mat. Bij wie het niet helemaal lukt om
zelf tot rollen te komen kan een klein duwtje op heup en schouders aardig helpen.
8. Speel in op de bewegingskansen van kinderen en breidt die uit
Flora ligt stil op de mat en kijkt naar de andere kinderen. Plots slaat ze met haar hand op de
mat. Pets, pets, pets. Meteen doet de begeleider haar na en geeft ook een pets op de mat.
Flora doet het opnieuw en dan de begeleider, telkens weer. Flora schatert het uit. Ella komt erbij
en samen petsen ze erop los. Een muzikale conversatie! Even later komt Flora op de schoot
zitten: samen gezellig bootje varen, schommelen van links naar rechts. Ze draait zich om en
gaat een beetje verder zitten. Recht tegenover de begeleider, oog in oog. Gauw elkaar de
handen geven en weer schommelen. Nu van voor naar achter en weer naar voor. Bij elke
schommelbeweging schuift Flora weer een beetje dichter.

9. Verwoord wat je doet
Lotte laat zich op haar rug vallen en houdt de beentjes in de lucht. “Lotte op haar rug met de
beentjes in de lucht” verwoordt de begeleider om de verbinding te maken tussen het eigen
lichaam en taal. Ze neemt haar benen vast en beweeg ze heen en weer, van links naar rechts
en terug. Zo worden rug (de achterzijde van romp) en bekken gemasseerd. Dit draagt bij tot het
bewustzijn van deze lichaamsdelen, in verbinding met de benen. Tot slot maakt de
begeleider nog even haar voetjes wakker: ze wrijft en kneed ze stevig warm.
10. Stimuleer het ritmegevoel
Klara komt voorbijgekropen, op handen en knieën. De begeleider kruipt lekker even mee en
klotp ritmisch met zijn handen op de grond. Klara doet dit na! Roel komt voorbij gestapt met een
rammelaar in de ene hand en een koffiepot in de andere. Zullen we nog wat muziek maken?

Verder aan de slag?
Bestel de Hey baby kalenders, boordevol bewegingstips geïnspireerd door Veronica Sherbone.

© Afbeeldingen: Hey-baby kalenders (overgenomen met toestemming van Standaard Uitgeverij)
ISBN Hey Baby kalender: 978 90 5908 838 2
ISBN Hey Baby 2 kalender: 978 90 5908 994 5

Meer inspiratie?
Lees inspiriatieprikkel 15 rond bewegen:
Bezoek de deelpagina van Kind & Gezin rond bewegen. Je vind er ook een ‘beweeg mee
CD'
Bezoek de Belgische Sherborne webstek
Bezoek de Nederlandse webstek van de Emmi Pikler stichting
De bewegingsspelletjes in dit artikel zijn gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica
Sherborne. Met dank aan Annemie Van Poucke, bewegingsopvoeder en Veronique Steen,
regionaal ondersteuner bij CEGO vzw, 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.

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie
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Duurzame kinderopvang: Waarom?
Het Pedagogisch Raamwerk voor de opvang van baby’s en peuters beschouwt ‘Opvoeden voor
een duurzame samenleving’ als een opdracht voor de kinderopvang. Die keuze is niet toevallig.
In de opvang komen kinderen voor het eerst in contact met de wereld buiten het gezin. De
opvang vormt een mini-samenleving. Alles wat een kind daar ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt
draagt bij aan zijn wereldbeeld. Willen we een duurzame wereld tot stand brengen, dan leren
kinderen die best van jongs af kennen.

Foto: © Dietlinde Willockx, KdG Hogeschool

Duurzame kinderopvang: Hoe doe je dat?
Duurzaamheid is een complex geheel, dat zich afspeelt in heel veel levensdomeinen: het gaat
over onze omgeving, de lucht, het water, de dieren maar het gaat ook over ongelijkheid, gender,
onderwijs, samenwerking en vrede. Dat zijn grote thema’s die eigenlijk raken aan alles wat je in
een kinderopvang doet, gebruikt, aankoopt en aanbiedt. Het is dan ook moeilijk om te beslissen
waar je best begint. Het cahier ‘Duurzame ontwikkeling in de kinderopvang’ wil je daarbij helpen,
in vier stappen.
Start met de visie
Door te kijken naar wat jij doet en te luisteren naar wat jij zegt, bouwen jonge
kinderen een wereldbeeld op. Daarom denk je met je team best goed na over
duurzaamheid. Het cahier reikt een boel methodieken aan om de complexe
materie te verkennen, erover na te denken en tot een gezamenlijke kijk te
komen.
Maak je aanbod duurzaam
Duurzaamheid biedt duizend en een aanknopingspunten voor een interessant
aanbod, ook voor de allerkleinsten. De natuur biedt een onuitputtelijke bron
aan mogelijkheden: de wind voelen en beluisteren of zelf wind maken,
schaduwen maken, de kracht van het zonlicht verkennen. Maar je kunt ook
werken over afval, over vredevolle omgangsvormen of genderongelijkheid.
Pas je werking aan
Een duurzaam aanbod kun je versterken door op organisatieniveau duurzaam
te werken. Kansen te over: voedselverspilling tegengaan, afval verwerken,
herbruikbare doekjes en luiers gebruiken, kraanwater drinken, planten in de
opvang. Voor 14 organisatorische keuzes laat het cahier zien wat je kunt doen
én met welke regels je rekening moet houden. En ja, het is ok om met één
aspect te beginnen!
Werk samen
Partnerschappen versterken elke werking, ook een duurzame. Betrek ouders
en de buurt bij je duurzame werking. Zo krijg je gedragen aanpassingen en sta
je er niet alleen voor.

Meer inspiratie
Lees het cahier kinderopvang:
Leen Dom, Sarah Vorsselmans, Dietlinde Willockx, met
medewerking van Danielle Vervotte en Maartje
Vanhaverbeke, Duurzame Ontwikkeling in de kinderopvang,
Politeia, reeks VVSG Cahiers Kinderopvang, 2020.

Met dank aan Dietlinde Willockx (Hoofd Expertisecentrum Pedagogische
Ondersteuning in Kinderopvang en School, KdG Hogeschool) 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
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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 12 januari 2021!
We wensen jullie alvast 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
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ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.
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Natuur(lijk) Spelen het jaar rond!
"Slecht weer bestaat niet, onaangepaste kledij wel". Ook tijdens koudere winterdagen kan je
naar buiten. Frisse buitenlucht is gezond én stimuleert de zintuigen. We geven enkele tips om
de oerelementen water-vuur-aarde-lucht te ontdekken.
Winterwolkjes blazen (element lucht)
Maak samen een wandeling in de tuin en benoem wat je
voelt. "Wat is het koud buiten!" Blaas een paar keer in
het rond. Er verschijnen wolkjes. De peuters kijken
gefascineerd en merken op dat er uit hun mondje ook
‘wolkjes’ komen. Stimuleer om verder winterwolkjes te
blazen. De verwondering is groot bij kinderen: koude
lucht kan je niet alleen voelen maar ook zien.
Klank- en lichtspel (element vuur)
Kinderen zijn betoverd door licht en donker. Zorg voor een verduisterde ruimte met een warme
sfeer. Muziek kan helpen om de juiste sfeer te creeëren. Te donker maakt de meeste kinderen
bang. Geef de kinderen fietslichtjes. Die zijn gemakkelijk vast te maken met behulp van het
elastiek. De lampjes hebben twee lichtstanden (continue en knipperlicht). Door erop te duwen
verandert het lichtspel. Dit maakt het net interessant.
Vlammetjes (element vuur)
Maak met de kinderen kaarspannetjes uit klei: Geef de kinderen een stukje klei en enkele takjes
van de denne(Kerst)boom. Laat de kinderen eerst ruiken aan de takjes daarna kan het prikken
in de klei beginnen. In het midden zet je een theelichtje. Steek de kaarsjes aan. Geniet op veilig
afstand van de dansende vlammetjes. Wij luisteren ondertussen naar het liedje ‘Kaarsjes’ uit de
CD De Winter van Kapitein Winokio. Op het einde blazen we de kaarsjes uit… wat een speciale
geur!

Krakende blaadjes (element aarde)
De grote berg met bladeren die we verzamelden tijdens de Herfst om erin te rollebollen is nu
vaak bedekt met een rijmlaagje. Deze minuscule ijskristallen zijn niet alleen een lust voor het
oog, we horen de bladeren ook kraken onder onze voeten!

Sneeuwsporen (element water)
Indien Koning Winter ons goedgezind is komen de kleinsten voor de eerste keer in contact met
sneeuw. Dat oefent een natuurlijke aantrekkingskracht uit op jonge kinderen: ze graven
kuiltjes, maken bergjes, trekken sporen met takken en kijken vol verwondering naar hun
voetstappen..

Sneeuwtaartjes (element water)
Is er dit jaar geen sneeuw? Je kan op ‘natuurlijke’ wijze sneeuw maken door ijsblokjes fijn te
malen in de blender. Plaats op een lage tafel enkele bakvormen gevuld met sneeuw. Voorzie
lepels, ijscoupes, lege bakvormpjes… en laat de kinderen vrij om te ontdekken, voelen,
scheppen… Na verloop van tijd voeg je een ander materiaal toe. Kastanjes of hazelnootjes zijn
hier perfect voor. Het spel krijgt daardoor een andere dimensie. Ze versieren hun sneeuwtaarten
ermee. De kinderen merken op dat de sneeuw geleidelijk aan zijn witte kleur verliest en
verandert in doorzichtig ijs. De verstopte nootjes worden zichtbaar! Nog wat later blijft enkel de
vloeibare variant over maar dat kan de pret niet bederven. Met de lepels spatten ze in het water,
de waterspetters vliegen in het rond!

Foto's: © Mieke Vandromme, VOF Komma

Meer inspiratie
Bestel het boek: Vandromme, M. (2020). Natuur(lijk)
Spelen. Elke dag is één grote ontdekkingstocht.
Kortrijk: VOF Komma.
Bezoek de webstek www.verademenverwonder.be
voor meer speeltips en info.
Lees het artikel 'Natuur(lijk) spelen, Kiddo nr 5, 2020,
p 10-11

Met dank aan Mieke Vandromme, onthaalouder en auteur,
voor het schrijven van deze prikkel.
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