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Inspiratieprikkel # 71

Routines: uitgelezen momenten om taal te stimuleren
Een dag in de opvang verloopt vaak volgens dezelfde structuur: er wordt gespeeld, verzorgd,
gegeten en geslapen. Het is een aaneenschakeling van situaties die dagelijks, en soms wel
meermaals per dag, terugkeren. Ze worden meestal op dezelfde manier aangepakt en
gebeuren vaak op hetzelfde moment en op dezelfde plaats. Deze routines brengen structuur in
de dag en maken situaties voorspelbaar. Ze bieden kinderen de veiligheid en houvast om zich
goed in hun vel te voelen en te ontwikkelen. Routines zijn krachtige leermomenten die zich
uitstekend lenen tot het stimuleren van belangrijke vaardigheden waaronder ook taal.

Meer inspiratie?
Provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde samen met het Centrum voor Taal en Onderwijs een
toolbox die professionals in de kinderopvang ondersteunt in het versterken van hun talige
basishouding en bij het taalkrachtiger maken van routines. De toolbox bevat niet alleen heel wat
fiches met achtergrondinfo en concrete tips maar ook kant- en klare materialen – zoals
kijkwijzers en affiches – die je helpen om je aanpak onder de loep te nemen en te versterken.
Meer info over de materialen en wat je ermee kan doen, lees je op de website van het Centrum
voor Taal en Onderwijs en in de handleiding.
Het Centrum voor Taal en Onderwijs biedt ook een workshop aan waarin je met je team op een
uitdagende manier ontdekt hoe je rijke taalverwervingskansen aan je routines toevoegt. De
workshop duurt een halve dag en vindt plaats in jouw opvanginitiatief of organisatie. Meer info
lees je op de website.

Toolbox bestellen?
Surf naar de webstek van Provincie
Vlaams-Brabant.

Met dank aan Ellen Smits, CTO-vormer en ondersteuner in
de voorschoolse sector en het basisonderwijs, voor het
schrijven van deze prikkel.

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

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.
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Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst
Vanaf februari start de zorginspectie met een thema-inspectie huishoudelijk reglement en
schriftelijke overeenkomst. Ze zullen stapsgewijs de documenten opvragen bij de organisatoren
en dit per opvanglocatie. Een reden om je documenten eens opnieuw onder de loep te nemen.
Wat is het verschil tussen huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst?
Het huishoudelijk reglement is een algemeen document met
alle informatie over de werking en de leefregels van de
kinderopvanglocatie. Het is voor elk gezin op dezelfde manier
van toepassing. Het moet getekend worden voor ontvangst en
kennisneming. Er is geen akkoord van het gezin nodig.
Wijzigingen in het nadeel van het gezin (bijv. andere
openingsuren) moeten twee maanden vooraf schriftelijk
meegedeeld worden.

Figuur: https://www.vectorstock.com/

De schriftelijke overeenkomst regelt de rechten en plichten
van het individuele gezin en de opvanglocatie. Je spreekt onder
andere af welke prijs het gezin zal betalen, hoe vaak en
wanneer het kind zal komen en wat de andere afspraken zijn
over de opvang van het kind. De specifieke afspraken tussen
organisator en gezin kunnen individueel verschillen. Als
organisator heb je een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
met de contracthouder van elk opgevangen kind. De schriftelijke
overeenkomst is voor ieder kind verschillend en moet wel
getekend worden voor akkoord want het gaat om een
wederkerige overeenkomst die tot stand komt tussen twee
partijen.

Wat neem je op in de documenten? Doe de check!

Huishoudelijk reglement

Schriftelijke overeenkomst

Gegevens organisator en
kinderopvanglocatie (o.a. rechtsvorm en
ondernemingsnummer)
Bereikbaarheid in nood
Gegevens Kind en Gezin, Agentschap
Opgroeien
Het beleid
Prijs voor de opvang (incl. mogelijke
extra kosten)
Inschrijvingsprijs
Inschrijving + opnamebeleid
(voorrangsregels)
Brengen en afhalen kind
Ziekte of ongeval van het kind
Gebruik medicatie
Veiligheid en begeleiding bij eventuele
verplaatsingen
Afwezigheid van een kind
Recht op wennen
Recht op toegang tot alle ruimtes waar
jet kind opgevangen wordt
Klacht: eerst bij organisator
Respect voor privacy
Verwijzing naar inlichtingenfiche,
aanwezigheidsregister,
kwaliteitshandboek,…
Modaliteiten bij wijziging huishoudelijk
reglement
Datum en ondertekening

Naam en adres organisator en
contracthouder
Begindatum en vermoedelijke einddatum
opvang
Opvangplan
Betalingsregeling voor de opvang (bijv.
vaste prijs/maand, prijs op basis van
geserveerde dagen, IKT,…)
Afwezigheidsdagen
Modaliteiten om opvangplan te wijzigen
(zowel door jou als door de ouders)
De concrete prijs voor de opvang van
specifieke kind
Mogelijke extra kosten (bijv. voor
administratie, afvalverwerking, boetes,…)
Betalingswijze
Wettelijke toegestane modaliteiten om de
prijs te wijzigen
Ev. Inschrijvingsprijs en waarborg:
Bedrag, betalingswijze, bewaring,
terugbetaling en eventuele inhouding,...
Identificatiegegevens (naam, adres,
geboorteplaats en geboortedatum) van
het op te vangen kind
Contactgegevens van het gezin in
noodgevallen
Opzeg van de schriftelijke overeenkomst
De gevolgen bij een zware fout van één
van de partijen
De gevolgen bij wijziging van Het
huishoudelijk reglement in het nadeel van
de contracthouder
Regeling voor niet naleven van
overeenkomst
Ondertekening

Meer info vind je in de modellen van Kind & Gezin

Enkele aandachtspunten en veelgemaakte fouten
1.
Maak een afzonderlijk huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst, dit zijn twee
verschillende documenten.
2.
Denk voor het schrijven van je huishoudelijk reglement (en schriftelijke overeenkomst) goed na
over na over je visie op je pedagogisch beleid en je visie op participatie van ouders. Dit is van
belang voor het beschrijven van jouw beleid in je huishoudelijk reglement.Ook heeft het een
invloed op gehele werking en de afspraken die je met ouders wil maken zoals o.a. je prijsbeleid
(welke kosten reken ik wel of niet aan), je wenbeleid (mogen ouders wel of niet mee komen
wennen, moeten ouders betalen voor het wennen, is er mogelijkheid om borstvoeding te geven
in de opvang….).
3.
Info over opzeg en (wijzigingen in) opvangplan horen thuis in de schriftelijke overeenkomst
(want ouders moeten dit tekenen voor akkoord)
4.
Als je een subsidie voor inkomenstarief of een plussubsidie ontvangt, dan moet je striktere
regels volgen en daar ook rekening mee houden in je huishoudelijk regelement en/of
schriftelijke overeenkomst. We denken hier onder andere aan het volgende:
Je moet verplicht het systeem bestellen is betalen toepassen: het gezin betaalt voor de
overeengekomen gereserveerde opvangdagen in zijn opvangplan. Het gezin betaalt niet
voor de gereserveerde opvangdagen die op sluitingsdagen vallen en voor de
gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.
Ouders hebben recht op minstens 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (meer dagen
mag) bij een voltijds opvangplan en een volledig kalenderjaar. Voor gerechtvaardigde
afwezigheidsdagen mag je geen tarief vragen.
Je kan alleen een bijkomend tarief vragen voor kosten die vermeld zijn in het Subsidiebesluit
en het MB tot uitvoering ervan (er is een maximumbedrag). Wat wel of niet kan lees je p 2426 in deze brochure.
Je waarborg mag maximaal 250 euro bedragen
voor gezinnen met een laag inkomen (dis is een inkomen dat max. 27.000 euro/jaar
bedraagt (inkomensbedrag is onderhevig aan indexatie) is het maximum 50 euro.
De waarborg kan enkel ingehouden worden als het gezin de schriftelijke reservatie van een
kindplaats niet naleeft; de facturen niet betaald of de overeengekomen opzegbepalingen niet
naleeft.
Een zuiver ‘inschrijvingsgeld’ dat de organisator kan houden, is dus niet mogelijk.

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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Video coaching: van wazig naar scherp
“Drie minuten film gaf direct veel zicht op gedrag van een kind. Er was zoveel te zien op zo’n
kort fragment.”
“Er is binnen het team een reflectiecultuur nodig. Het samen reflecteren is erg waardevol en
krachtig.”
”Door beeldmateriaal te zien, kon ik mijn beeld over die peuter meer nuanceren. Ik dacht dat
hij nooit betrokken was maar op beeld kon ik zien dat hij wel bij momenten komt kijken en
meedoen.”
Van Wazig naar Scherp. Videocoaching als
motor voor kwaliteitsvolle interacties,
maximale groeikansen en meer inclusie
Van Wazig naar Scherp is een inspiratiegids over
videocoaching als motor voor professionalisering.
Het is een handig doe-het-zelf-boekje voor élke
(kleuter)leerkracht en kinderbegeleider, team,
pedagogisch ondersteuner en coach. Werken
met beelden biedt vele mogelijkheden om in een
veilige omgeving na te denken over je
professioneel handelen, je interacties met
kinderen. Het versterkt de reflectiecultuur binnen
een team en scherpt zo de pedagogische visie
rond kwaliteitsvolle interacties, inclusie en gelijke
kansen aan. Het boekje bevat vele tips, do’s en
don’ts, ervaringen en getuigenissen van
projectdeelnemers, kijkkaders …

Meer inspiratie
Surf naar de webstek kleine kinderen grote kansen
Lees de Inspiratieprikkel rond VerBEELDing
Bekijk het Zelfevaluatie-instrument MeMoQ
Lees het artikel "Hoe helpt videocoaching je team groeien" in KIDDO nr 6, December 2020.
Vragen: contacteer jan.demets@ugent.be of sofie.verschaeve@arteveldehs.be. Je kan hier
ook gratis een papieren versie van deze inspiratiegids opvragen.

“Van Wazig naar Scherp” is een uitgave van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) en de Artveldehogeschool,
educatieve bachelor kleuteronderwijs en is het eindproduct van het Europese Erasmus+-project TRACKs.

Met dank aan Sofie Verschaeve, docente en
onderzoeker aan Artevelde 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
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be
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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 # 74

Genderbewuste kinderopvang
Omdat meisjes anders zijn. En jongens ook.
Meisjes willen nu eenmaal met poppen spelen en jongens met auto's. Dat zit in de genen, toch?
Niet echt. Genderstereotypen spelen een grotere rol dan je zou denken en beperken de
mogelijkheden en verwachtingen van jonge kinderen. De toolkit Gender in de kleuterklas biedt
kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten concrete hulpmiddelen en praktische tips om
genderbewust(er) aan de slag te gaan. Dat wil niet zeggen dat biologische verschillen
genegeerd moeten worden of dat we de rollen willen omdraaien. Het betekent wel dat we
kinderen niet langer onbewust in een hokje duwen. Daardoor kunnen ze meerdere opties
uitproberen en verschillende interesses ontdekken, om zich zo ten volle te kunnen ontplooien.

Wat is het verschil tussen genderbewust en genderneutraal?
Hoewel deze termen vaak door elkaar gebruikt worden, zijn het geen synoniemen.
Genderbewust verwijst naar een aanpak. Genderbewust omgaan met kinderen betekent
rekening houden met, maar je niet blindstaren op, bestaande biologische verschillen. Een
genderbewuste aanpak houdt in dat je alle kinderen dezelfde kansen geeft, hetzelfde
materiaal aanbiedt en met een breed aanbod hobby’s en interesses in contact laat komen.
Op die manier kan ieder kind voor zichzelf ontdekken wat het leuk vindt en waar het goed in
is. Het gaat dus niet om het verbeteren of weren van genderstereotiepe interesses of
materialen, maar om het voorzien van variatie en voldoende mogelijkheden zodat ieder kind
de vrijheid geniet zichzelf ten volle te ontplooien.
Genderneutraal verwijst naar objecten, zoals speelgoed of boeken, waar geen
genderstereotiepe verwachtingen aan vasthangen.

Wat zit er in de toolkit?
Tips en tricks: doe inspiratie op over hoe je met
enkele hulpmiddelen een genderbewust(er) aan de
slag kunt gaan
Concrete opdrachten: uitgewerkte opdrachten die
genderbewustzijn bij kinderen stimuleren
Themadagen: hoe kan je genderstereotypen op
Moederdag, Vaderdag, carnaval, Halloween en
andere themadagen vermijden?
Checklist: test hoe genderbewust jij met kinderen
omgaat
Boekentips: lijst met roldoorbrekende kinderboeken
Nuttige links: meer informatie over genderbewust
opvoeden

Een experiment: Jongens- of meisjesspeelgoed?
BBC wil met een sociaal experiment onderzoeken of we
ons niet allemaal onbewust laten leiden door
genderstereotypen. Om dat na te gaan wisselden een
jongen en een meisje wisselden van kledij en kregen ze
(even) een andere naam. Aan enkele vrijwilligers werd
gevraagd om met de kinderen te spelen. Benieuwd naar
welke speelgoed ze grepen en hoe ze met de kinderen
omgingen? Bekijk de videoclip.
Genderstereotypen
We worden allemaal beïnvloed door stereotypen.
Dat is menselijk en oké, zolang we er ons maar
bewust van zijn. Als genderstereotypen ons blind
maken voor de eigenheid van ieder kind, dan
reiken we jongens en meisjes – bewust of
onbewust
–
maar
een
beperkt
aantal
mogelijkheden
aan,
genderstereotiepe
mogelijkheden, in plaats van hen zelf te laten
ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in
zijn. Genderbewust omgaan met kinderen betekent
hen alle vrijheid en mogelijkheden geven.

illustraties: © Noémie Willemen, uit toolkit 'Gender in de kleuterklas'.

Meer inspiratie?
Download de toolkit of vraag een gratis papieren exemplaar aan via info@rosavzw.be.
Geïnteresseerd in de toolkit Genderbewust lager schoolonderwijs en buitenschoolse opvang
die RoSa vzw in het najaar van 2021 zal lanceren? Stuur een mailtje naar info@rosavzw.be
en ontvang als eerste de toolkit in je mailbox.
RoSa vzw biedt interactieve vormingen op maat over tal van onderwerpen: van
laagdrempelige basisvormingen Gender for dummies tot specifiekere en praktijkgerichte
vormingen rond genderbewust opvoeden.
Lees meer over genderbewust opvoeden bij het thema Onderwijs en opvoeding op de
website van RoSa vzw.

Met dank aan Anna Vleeshouwers, stafmedewerker RoSa vzw, 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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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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Kinderopvang voor het hele gezin
Kinderopvang is er natuurlijk voor de kinderen. Maar wie kinderen opvangt, ondersteunt ook hun
hele gezin. Dankzij kinderopvang kunnen ouders en andere kinderen zich ontplooien in een job,
opleiding, project, hobby. Dankzij kinderopvang kunnen alle gezinsleden een wereld ontdekken
buiten het gezin. Dankzij kinderopvang staat het gezin er niet alleen voor. Toch zie je vooral dat
ene kind in de opvang en niet alle gezinsleden.

Foto: © Siska van Daele, KdG Hogeschool

Hoe houd je in je praktijk rekening met opvang als dienst voor het hele gezin?
Door te denken en te DROOMMen
Het reflectie-instrument DROOMM maakt het
mogelijk om met een team na te denken over de
contacten tussen opvang en gezin. Het instrument
brengt de verschillende levensdomeinen in beeld
die gezinnen combineren, ook de gezinnen van de
kinderbegeleiders. Daarnaast maakt het instrument
de werkdomeinen en waarden van de kinderopvang
zichtbaar. Met DROOMM kan een team zich buigen
over een specifiek voorval maar evengoed kun je
met behulp van DROOMM beleidsbeslissingen
voorbereiden over opvang en gezin.
Je vindt het instrument, samen met een handleiding
en democasussen hier: https://droomm.be
Door te doen
Rekening houden met het hele gezin kun je op vele
manieren. Grosso modo kun je daarbij vier principes
gebruiken. De checklist ‘opvang voor het hele
gezin’ geeft voor elk van die principes een aantal
praktische tips.
Je vindt er ook een blad met een toelichting die je
aan gezinnen kunt geven.
Wil je een stap verder zetten? Kijk dan hoe je de
principes kunt doortrekken in je hele werking. Vier
uitgewerkte ‘business’modellen: laten zien hoe je
dat aanpakt: gezinnen actief verwelkomen,
occasionele opvang organiseren, flexibiliteit in
planning en gebruik aanbieden, opvang aanbieden
op atypische uren. Je vindt alle modellen hier,
samen met een toelichting en een lege fiche,
waarmee je je eigen aanpak kunt uitwerken.

Meer weten?
Schrijf je in voor het gratis webinar op donderdag 6 mei, van 14.00u tot 15.30u. Het programma
en het inschrijvingsblad vind je hier.

Verder lezen?
Het boek 'Flexibiliteit in de kinderopvang' zet de principes uiteen van
opvang voor het hele gezin en licht uiteenlopende manieren toe om
kinderopvang flexibeler te organiseren. Je kunt het boek downloaden.
Wil je graag een papieren exemplaar, vul dan dit formulier in.

Deze materialen zijn ontwikkeld tijdens het Interreg2Zeeënproject PACE in een samenwerking
tussen de Karel de Grote hogeschool en de Arteveldehogeschool.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
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Buiten slapen in de kinderopvang
De laatste jaren wordt er in steeds meer kinderopvanglocaties in België buiten geslapen. Eens
gestart, zijn de ervaringen vaak zo positief dat er volop verder op ingezet wordt. Ook in een
aantal Gentse kinderopvanglocaties slapen kinderen al jaren buiten.

Zeven ervaringen van Gentse opvanglocaties rond buiten slapen
De kinderen zijn zichtbaar enthousiast en staan
onmiddelijk klaar om buiten te slapen.
Sommige kinderen komen binnen moeilijk tot
slapen. Buiten slapen ze vaak sneller in.
Het hoeft niet donker te zijn. Wanneer kinderen
buiten slapen, slapen ze even goed in.
De kinderen worden rustiger wakker. Veel kinderen
liggen graag nog even te snoezelen in bed. Ze
luisteren dan ontspannen naar de
omgevingsgeluiden.
Als kinderen binnen slapen en er huilt iemand, dan
zijn ze meteen wakker. Buiten slapen ze door.
Kinderen zijn minder ziek en ontwikkelen een
betere weerstand. Ziektekiemen gaan niet zo snel
rond als in een slaapkamer.
Kinderbegeleiders vinden het fijn om meer buiten te
zijn. Ook de afwisseling tussen binnen en buiten
ervaren ze positief.
Wat zegt de regelgeving over buiten slapen?
Om het (buiten) slapen veilig te laten verlopen, is het belangrijk om de algemene richtlijnen van
het Vlaams Agentschap Opgroeien te volgen. Ook bij het buiten slapen moeten de bedden aan
de richtlijnen rond een veilig kinderbed voldoen. Daarnaast zijn er een aantal specifieke
aandachtspunten bij buiten slapen.
Hoe begin je aan buiten slapen?
Onderzoek de mogelijkheden tot buiten slapen in jouw opvanglocatie.
Waarom ben jij ervan overtuigd dat dit een meerwaarde is voor de kinderen van
jouw kinderopvanglocatie? Ga na hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit en het
omgevingsgeluid. Is jouw buitenruimte geschikt? Welke mogelijkheden zijn er
binnen het beschikbare budget? Hoe staat het team tegenover het buiten
slapen?
Start met de concrete uitwerking. Om veilig buiten te slapen, doorloop je
verschillende stappen en maak je goede afspraken: hoe organiseer je veilig
buiten slapen? Waar plaats je buitenbedden? Welke materialen heb je nodig?
Welke kinderen kunnen buiten slapen? Wanneer kunnen ze buiten slapen? Hoe
pak je het rustmoment aan?
Bekijk hoe je de ouders (en buurt) kan betrekken bij het buiten slapen. Maak
hierbij een onderscheid tussen opvanglocaties die net starten met buiten slapen
én ouders van kinderen die starten in een opvanglocatie die buiten slapen
aanbiedt.
Evalueer het buiten slapen: Het gaat hierbij om observatie van de kinderen,
overleg met de ouders en evaluatie door het team.

© Foto's: Elke Brodelet, Lore Allary, Evelyne Pauwels, Dienst Kinderopvang Stad Gent
© Affiche buiten slapen: ontwikkeld door Dienst Kinderopvang Stad Gent

Verder lezen?
Dienst Kinderopvang Stad Gent schreef het Cahier Buitenslapen. In het
Cahier vind je tal van mooie lokale praktijken en een stappenplan om jou
op weg te helpen bij het buiten slapen. Bij het Cahier krijg je ook toegang
tot een webstek met extra werkinstrumenten en andere handige
documenten.

Meer inspiratie
Lees het artikel “Val in slaap met een droom, word wakker met een plan” in Kiddo (2021), Jg
22 (nr 1), p. 10-12.
Lees het artikel "Onder de wolken" in het Stadsmagazine Gent april 2021, p.8-9.

Met dank aan Evelyne Pauwels, pedagogisch begeleider – Dienst
kinderopvang Stad Gent, voor het schrijven van deze prikkel.
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Een rustplek in elke opvang
Kinderen zitten vaak lange dagen in de opvang. Elk kind heeft in de loop van de dag wel een
moment dat het even op adem wil komen weg van alle prikkels. Daarom is een rustplek nodig.
Dat is een plek in de opvang waar kinderen tot rust kunnen komen: bij verdriet, angst of
boosheid, bij teveel prikkels of gewoon om te genieten van de rust. Kinderen kunnen er
zelfstandig, met een vriendje of een begeleider naartoe trekken.
Rust- en snoezelbox
Snoe-zen heeft rustboxen ontwikkeld om zo'n rustplek mogelijk te maken. Zo'n box kan je ook
huren of kopen. De boxen zijn op 5 minuten in en uit elkaar te halen. In de rustbox worden
geluiden van buitenaf gedempt. De box is niet geverfd. De natuurlijke kleur van hout houdt het
prikkelarm. En ze zijn perfect inzetbaar in de kinderopvang.

Tips voor het gebruik voor een rustplek
Maak duidelijke afspraken en maak deze visueel duidelijk
Zorg dat het er gezellig is zodat de kinderen worden
aangetrokken tot de plek
Leg er materialen in die de kinderen aantrekken en
verwissel regelmatig van materialen
Zorg dat deze ruimte prikkelvrij is.
Geef zelf het goede voorbeeld
Ga af en toe samen naar deze plek
Zorg dat ze op een plek is die vertrouw is voor kinderen
en ze er zelf naar toe kunnen

Foto's: © Charlotte Feyaerts, Snoe-zen

Tips voor rust en positiviteit
Focus je op wat er goed gaat. Hoe meer we focussen op wat er goed gaat en dit te
benoemen hoe vaker positief en gewild gedrag zich gaat voordoen.
Let op signalen van overprikkeling. Overprikkeling kan leiden tot onrustig gedrag, boosheid,
faalangst, andere angsten en meer. Grijp in bij signalen van overprikkeling.
Erken de kinderen hun gevoelens en ga ze niet wegduwen. Bv als een kind komt zeggen ik
ben bang. Zeggen we vaak je hoeft niet bang te zijn. Zo denken kinderen hun gevoel er niet
mag zijn. Erken hun gevoel en vertel dat gevoel er mag zijn en help hun om ermee om te
gaan.

Meer weten?
Bezoek de webstek van Snoe-zen. Je vindt er ook hoe je rustboxen kan huren of kopen.

Met dank aan Charlotte Feyaerts, kinder- en rustcoach bij Snoe-zen, voor het
schrijven van deze prikkel.

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

Facebook

Twitter

Website

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

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie
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Insprirerende interacties met baby's en peuters
Early Childhood Ireland heeft 7 mooie video’s ontwikkeld (een introductie en 6 instructie-video’s)
rond warme en ondersteunende interacties in voorschoolse opvanglocaties, gebaseerd op de
“Marte Meo methode.” Deze video’s (telkens 5 tot 10 minuten lang) vormen samen een
inspirerende E-cursus die je direct in de praktijk kan toepassen.
Marte Meo is een methode ontwikkeld door Maria Aarts en is sterk gebaseerd op video home
training. Elke video bevat foto’s en video’s van interacties tussen volwassenen en jonge
kinderen. Door de ondertiteling aan te zetten kan je er samen met je collega’s heel wat inspiratie
opdoen.
Video 1: Introductie
Deze korte instructiefilm legt uit wat je van elke video mag verwachten

Video 1.1
Deze video focust op ondersteunende
interacties en relaties.

Video 1.2
Deze video focust op je eigen kijk op
kinderen en gehechtheid.

Video 2.1
Deze video gaat in op de Marte Meo
methode, hoe je ontwikkeling kan
ondersteunen en hoe je kan inspelen op
initiatieven van kinderen.

Video 2.2
Deze video gaat in op de verbale uitingen
van jonge kinderen en gebruikt hiervoor de
techniek van de drie W’s (Wat? Wanneer?
Waarom?).

Video 3.1
Deze video gaat in op positieve interacties
en waarom dit zo belangrijk is.

Video 3.2
Deze video gaat verder op het belang van
positieve interacties.

Meer weten?
Bekijk ook dit interview met Maria Aarts, de stichter van de Marte Meo methode. Je kan het ook
als intro op de bovenstaande video's gebruiken.

Met dank aan early Childhood Ireland dat belangenloos deze inspirerende Ecursus online zet.

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

Facebook

Twitter

Website

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

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie
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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 07 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.

Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie
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Educare: Ruimtes voor jonge kinderen
Wil je de ruimtes van opvang en onderwijsvoorzieningen voor jonge kinderen bouwen,
renoveren of reorganiseren, zodat ze tegemoetkomen aan de noden van kinderen en hun
families?
In een educare aanpak zijn leren, spelen en zorg onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dit
betekent
dat
leefruimtes,
klaslokalen,
de
onthaalruimtes,
gemeenschappelijke
ruimtes, buitenruimtes, eetruimtes, slaapkamers en toiletten allemaal even belangrijk zijn. Het
zijn zorgzame speelleeromgevingen.

Foto: © Caroline Boudry

Maak je werk van Educare? Enkele kritische vragen:
Kunnen kinderen makkelijk naar het toilet? Is het proper?
Heeft de eetzaal een goeie akoestiek? Kunnen kinderen elkaar er goed verstaan?
Is er voor de kinderen een rustige ruimte waar ze kunnen rusten en slapen?
Wordt de buitenruimte voldoende gebruikt?
Is er een plek voor de ouders om elkaar te ontmoeten, een praatje te slaan, in de leefruimtes
of klaslokalen te komen?
Is de ruimte overzichtelijk ingedeeld? Oogt de ruimte aantrekkelijk en bevat ze herkenbare
en gevarieerde speelzones?
Biedt de ruimte een boeiend en gevarieerd aanbod aan materialen en activiteiten?
Weerspiegelt de ruimte de interesses en behoeften van kinderen?
Zijn er voldoende uitdagingen voor kinderen in de verschillende speelzones en kunnen
kinderen autonoom hun spel kiezen en materialen nemen?
....
Aan de slag met Educare? Verken de EDUCAS- TOOLBOX
In de toolbox vind je methodieken en opdrachten om professionals in voorzieningen voor jonge
kinderen te ondersteunen bij het bouwen, ontwerpen, inrichten of herinrichten van gebouwen en
ruimtes voor kinderen en hun families. De toolbox is momenteel reeds te verkrijgen in het
Engels. Binnenkort volgt de Nederlandse versie. Hou hiervoor de projectpagina in het oog.

Het EDUCAS project is een Erasmus+ KA2 project. De toolbox is
een samenwerking tussen drie landen (België, Italië en Litouwen).
Met dank aan Caroline Boudry, VBJK-medewerker, voor het
schrijven van deze prikkel.

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

Facebook

Twitter

Website

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

