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Seksuele vorming in de opvang
Seksuele ontwikkeling is – net zoals andere aspecten van ontwikkeling – een proces van vallen
en opstaan. Je leert via fouten maken. Maar hoe beoordeel je het seksueel gedrag van kinderen
correct? Hoe bepaal je de gepaste manier van reageren? Bekijk de volgende 3 situaties eens.
Hoe reageer jij? Hoe reageert een collega?
Een jongen trekt bij een
confict aan het slipje van
een meisje (peuterleeftijd)

Een jongen tekent intieme
geslachtsdelen en woorden.
(kleuter-leeftijd)

Een meisje laat haar
spleetje zien op de
speelplaats (kleuterleeftijd)

© Afbeeldingen: Sensoa

Wellicht zorgen bovenstaande situaties bij jullie ook voor discussie en zijn er verschillende
meningen en standpunten te horen. Hoe kan je in overleg gaan met elkaar om tot een gedeeld
en degelijk pedagogisch beleid te komen?

Het Vlaggensysteem
Het Vlaggensysteem kan je daarbij helpen. Deze methodiek
werkt met tekeningen zoals hierboven en geeft 6 criteria mee
die je als professional kunnen helpen om meer objectief over
situaties te oordelen en beter aangepast te reageren. Situaties
worden ingedeeld naar mate van ernst.

Meer inspiratie

Bezoek de webstek van het Vlaggensysteem.
Bekijk welk gedrag je kan verwachten op welke leeftijd
Bekijk vaak voorkomende situaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag over alle
leeftijden heen
Volg vorming op maat rond het thema
Lees inspiratieprikkel 34 of inspiratieprikkel 60

Wil je verder aan de slag?
Een kinderbegeleid(st)er merkt dat rode billen op
bij een kind van 18 maanden.
Hoe ga je met deze casus (de volledige casus
staat hier) beleidsmatig aan de slag?
Ontdek het op de beleidstool Grenswijs.be
Is dit verontrustend?
Hoe reageer ik hierop?
Hoe maak ik hier beleid rond?
...
Grenswijs.be zet je op weg om beleid te maken
rond integriteit. En je doet dit samen met je team.

Met dank aan Bart Vandenbussche , Beleidsmedewerker
Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele
gezondheid 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.
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Bedankt Toekomstmakers!
Van 11 tot 17 oktober 2021 is het week van de kinderopvang en bij uitbreiding het jaar van de
kinderopvang, want elke dag, jaar in jaar uit, staan jullie klaar om kinderen een fijne tijd te
geven. Dagelijks bouwen jullie mee aan de toekomst van zovele kinderen in Vlaanderen. Kleine
stapjes die daar worden gezet, groeien door tot buitengewone sprongen. Dagelijks maken jullie
het verschil in het leven van zovele kinderen en gezinnen. Bedankt voor jullie fantastische werk!
Bedankt toekomstmakers!

Tijd om te feesten...
Maak van deze week een echte feestweek en gebruik de
inspiratiemappen!
een map voor de kinderbegeleiders, vol tips en ideeën voor
activiteiten en spelletjes voor verschillende leeftijden om er een
echte feestweek van te maken
een map voor de verantwoordelijke of ondersteuner, met heel
wat inspiratie om de kinderbegeleiders te verrassen, te
bedanken en te vieren

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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Gender in de buitenschoolse kinderopvang
In ons denken, onze taal en onze omgang met kinderen maken we vaak een onderscheid
tussen jongens en meisjes. Door verschillende aanmoedigingen en beelden in hun omgeving
leren kinderen van jongs af aan wat “meisjesachtig” en wat “jongensachtig” is, welke
eigenschappen, interesses, hobby’s, taken en beroepen geassocieerd worden met vrouwen en
welke met mannen. Zo zullen we meisjes al sneller een pop aanbieden en jongens vaker naar
het voetbal sturen. Ook reclame (bijvoorbeeld voor speelgoed, boeken en kleren),
kinderprogramma’s, games en films hebben een invloed. Zo worden verschillen tussen jongens
en meisjes onbewust versterkt of zelfs aangeleerd.

Een toolkit op maat van lager onderwijs en de buitenschoolse opvang
Waarom een toolkit?
Stereotypen over wat als “mannelijk” of “vrouwelijk” wordt gezien, spelen een grotere rol dan je
zou denken en beperken de mogelijkheden van kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. De
nieuwe toolkit van RoSa vzw informatie, praktische tips en inspiratie voor activiteiten en
materialen voor een niet-genderstereotyperende aanpak. Dat betekent niet dat we biologische
verschillen negeren. Het betekent wel dat we kinderen niet onbewust in een hokje duwen. Zo
kunnen ze verschillende opties uitproberen, nieuwe interesses ontdekken en eigen talenten
ontwikkelen, om zich ten volle te ontplooien.
Voor wie is deze toolkit?
De toolkit is er voor leerkrachten in het lager onderwijs en opvoeders in de buitenschoolse
kinderopvang die werk willen maken van een genderbewust(er)e aanpak. Ook directies en
beleidsmakers die genderstereotiep hokjesdenken willen overstijgen en de vrije ontplooiing van
ieder kind centraal willen stellen vinden in deze toolkit de nodige ondersteuning om een
genderbewust beleid te implementeren

Wat zit er in de toolkit?
Informatie:
wat
is
gender,
waarom
is
genderbewustzijn belangrijk in je omgang met
kinderen en hoe doe je dat?
Praktische tips voor een genderbewuste aanpak
Activiteiten:
uitgewerkte
opdrachten
die
genderbewustzijn bij kinderen stimuleren
Inspiratiemateriaal om zelf mee aan de slag te gaan
Checklist: draag jij bij aan een genderbewust(er)e
leer- en leefomgeving?

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

Educatieve video's van RoSa vzw
De grote Gendershow
In de Grote Gendershow komt een leuke mix van jong
en oud aan het woord om van gedachten te wisselen
over de impact van gender op onze samenleving.
Daarnaast worden enkele basisconcepten en de meeste
voorkomende vragen rond gender toegelicht door
verschillende experts. Je ontdekt wat er mis is met
gender reveal parties, waarom genderstereotypen
schadelijk zijn voor meisjes én jongens, en wat nu
precies bedoeld wordt met kruispuntdenken.
Liever een beknopte versie van de Gendershow?
In deze twee kortere video’s legt RoSa co-directeur Bieke Purnelle uit wat gender precies is, en
gaan RoSa co-directeur Ciska Hoet en RoSa genderexpert Myriam Halimi in gesprek over
genderstereotypen.
Wat is gender?

Wat zijn genderstereotypen?

Meer inspiratie?
Download de toolkit of vraag een gratis papieren exemplaar aan, inclusief vier mooie
praatplaten, via mail naar info@rosavzw.be.
Geïnteresseerd in de educatieve tools die RoSa vzw ontwikkelt? Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief en ontvang als eerste een mailtje wanneer een nieuwe gratis tool beschikbaar is.
(max. drie mails per jaar)
RoSa vzw biedt ook interactieve vormingen op maat over tal van onderwerpen die
interessant kunnen zijn voor professionals die met kinderen van lagere schoolleeftijd werken:
van laagdrempelige basisvormingen Gender for dummies tot specifiekere en praktijkgerichte
vormingen rond genderbewust lesgeven of genderbewust opvoeden.
Lees meer over gender in 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!
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inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be
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Aan de slag met diversiteit en inclusie
Wat betekent diversiteit en inclusie voor de kinderopvang? Hoe kunnen we alle kinderen het
gevoel geven dat ze er mogen zijn, dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden? Wat
doen discriminatie met jonge kinderen? En welke vooroordelen hebben we zelf? Hoe kunnen
we opvoeden met respect voor diversiteit?

Diversiteitskaarten, een praktisch hulpmiddel
Ana del Barrio Saiz en Anke van Keulen ontwikkelden een
praktisch hulpmiddel om de bovenstaande vragen aan de slag te
gaan: de Diversiteitskaarten ‘Wij zijn samen verschillend’. Deze
kaartenset biedt een praktisch handvat voor kinderopvang om
bewust te worden van het thema diversiteit en om kennis over dit
thema te vergroten. De kaarten bevatten bovendien concrete
voorbeelden van pedagogische activiteiten die inclusie
bevorderen. Eigenlijk worden de volwassenen met deze kaarten
uitgenodigd om te spelen. Om weer met nieuwe ogen te kijken
naar de omgeving die ze voor kinderen creëren.
Download de kaartenset HIER.

illustratie: © https://husite.nl/

Deze prikkel is gebaseerd op een blogbericht van Mehrnaz Tajik, verschenen op 03/09/2021 op
Earlyyearsblog.nl .
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Risicovol spel in de babygroep. Een bank op maat!
Risicovol spel stimuleren in de opvang is een ‘hot topic’. Ook het beleid is mee. Op de webstek
van Kind en Gezin lezen we: “Risicovol' spelen is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen.
Kinderen moeten de kans krijgen om de wereld en de bijhorende verantwoorde risico’s te
exploreren. In een rijke, gevarieerde spelomgeving voelen ze zich uitgedaagd, gaan ze op
ontdekkingstocht en bewegen ze zich op de grenzen van hun mogelijkheden.”
In een babygroep?
Maar hoe stimuleer je risicovol spel in een babygroep? Bij de inrichting van de groepen van
Kinderopvanggroep Korein (Nederland) ontstond voor een babygroep het idee voor een op
maat gemaakte bank met een uitsparing in het midden. Een bank die ook lager is dan normaal
zodat kinderen er zelfstandig op, af en doorheen kunnen. Het resultaat? Kinderen die over de
bank klimmen en kruipen. Kinderen leren hoogtes inschatten en bouwen zelfvertrouwen op door
te ervaren en doen.

illustratie: © https://expertisecentrumkinderopvang.nl

In dialoog met kinderbegeleiders en gezinnen
Wat is risicovol spelen en wat levert dit kinderen op? Dit werd concreet via foto’s en video’s in
beeld gebracht. Dit bracht een dialoog op gang en zorgde voor enthousiasme en een rijkere
speelomgeving voor baby’s als resultaat. De lage bank die op maat is gemaakt, lokt kinderen
uit tot klimmen en klauteren. Door de uitsparing in het midden kunnen kinderen er ook doorheen
klimmen.
Risicovol is niet hetzelfde als niets doen!
De rol van de kinderbegeleider is actief niets doen. Ze komen alleen tussen als een kind een
signaal hiertoe geeft. Kinderen die het te spannend vinden, krijgen een helpende hand
aangereikt. Kinderen doen zelfvertrouwen op doordat het lukt zelfstandig op en van de bank te
gaan. Ook leren ze om hoogtes in te schatten bij het gebruik van de lage bank. De kinderen
ervaren plezier en lichte spanning doordat zij nieuwe ervaringen opdoen.
Ouders
Kinderbegeleiders maken foto’s van dat wat kinderen doen en communiceren dit met de ouders.
Zo worden ouders ook meegenomen in wat het kind doet, wat het kan en allemaal heeft
geleerd.

illustratie: © https://events.humanitix.com/

Meer inspiratie?
Lees inspiratieprikkel 46 rond risicovol spel
Bekijk de webstek van Replay rond risicovol spel
Lees de speeltip uit de speelbank rond risicovol spel
Bezoek de deelpagina's rond gevaar, vuil worden en ravotten op de webstek van Kind &
Gezin

Deze prikkel is gebaseerd op een blogbericht in de bibliotheek van Expertisecentrum
Kinderopvang, verschenen oktober 2021.
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Bijtgedrag bij kinderen
Heel wat peuters in de opvang gaan door een heuse ‘bijtfase’. Net als slaan, krabben, duwen en
ander agressief gedrag behoort het tot de normale ontwikkeling.
Waarom bijt een kind?
Peuters zijn volop op zoek naar zichzelf en hun plaatsje in de wereld. Ze willen alles zelf doen,
maar dat lukt nog niet goed. Ze voelen heftige emoties en kunnen zich niet voldoende uiten met
woorden en doen het daarom fysiek. Prettig is het niet. Zeker niet als een kind in je
kinderopvang andere kinderen bijt. Deze peuter zal beetje bij beetje moeten leren dat bijten niet
kan, maar dat er niets mis is met zijn of haar gevoelens.
Wat kan je doen in de opvang?
Bied de nodige structuur en duidelijkheid. Dit geeft een gevoel van veiligheid en rust.
Door te verwoorden wat er gebeurt, beseft een kind dat het zich anders moet gedragen.
Soms komt ongewenst gedrag voort uit verveling en nietsdoen. Geef tijdig spelimpulsen.
Meer tips? Klik Hier.

illustratie: © http://west-sussex-family-assist.custhelp.com/

Twijfels of vragen?
Je kan terecht bij je ondersteuner of contacteer de Kind en Gezin- lijn (Bel 078 150 100 - van
maandag tot en met vrijdag van 8u tot 20u).

Meer inspiratie?
Waarom bijt een kind? Hoe ga je om met bijtgedrag? Wat met
Je leest er meer over op deze deelpagina's rond bijtgedrag op de webstek van Kind & Gezin

illustratie: © https://www.happiestbaby.com/

Met dank aan Yasmine De Mesel van Kind & Gezin voor het schrijven van
deze inspiratieprikkel
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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 18 januari 2022!
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
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Een ruilboekenkast in de opvang
Een ruilboekenkast is een kast waar gezinnen, begeleiders en kinderen boeken kunnen
ontlenen. Ann De Kimpe van KDV Duimelot vertelt vanwaar het idee komt en hoe zij dit
aangepakt hebben in het kinderdagverblijf.

Wat was de aanleiding om met de boekenruilkast te starten?
Ann: “De ruilboekenkast is het resultaat van een MeMoQ traject. We hebben de dimensie
“educatief ondersteunen en de dimensie ‘gezinnen en diversiteit” gecombineerd. Via de boeken
wordt taal extra gestimuleerd, zowel thuis als in de opvang. En de kast zorgt voor een diversiteit
aan boeken, aan talen, aan interesses, aan onderwerpen…. En ouders worden actief
betrokken.”
Hoe heb je het aangepakt?
Ann: “Bij de start hebben we een oproep gedaan naar boekjes bij de huidige ouders, ouders van
de kleuters in de naburige kleuterschool, en mensen uit de buurt. Ook een oproep op sociale
media en een oproep op het platform van de stad leverde heel wat boeken op. Ouders krijgen
informatie over de boekenkast bij de inschrijving.”
Hoe werkt het?
Ann: “De kast staat in de inkomhal, vlakbij de ingang. Iedereen loopt er langs bij het brengen en
halen van de kinderen. Kinderen, ouders, en ook broers en zusjes, kunnen bij het brengen of
halen een boekje kiezen in de boekenkast. Als dat bij het brengen gebeurd, gaat het boekje
mee naar de leefgroep. Boekjes bij het afhalen mogen mee naar huis. Dit wordt niet
geregistreerd of gecontroleerd, zodat het systeem laagdrempelig blijft.

Hoe zorg je voor variatie in het aanbod?
Ann: “Ouders kiezen zelf hoe lang het boekje bij hen blijft, of ze dit boekje of een ander
terugbrengen. Ook wanneer ze geen boekje terug brengen, mogen nieuwe boekjes worden
meegenomen. De instroom van nieuwe boekjes is ruim voldoende om altijd een mooi aanbod te
garanderen. Dat is vaak leuk en verrassend: wanneer je bijvoorbeeld op maandag de boekjes
mooi etaleert merk je dat op het eind van de week de inhoud van de kast ‘vanzelf’ helemaal
gewijzigd is. Vaak brengen ouders van kinderen die naar de kleuterschool gaan ook een
pakketje boekjes mee waar de peuter is uitgegroeid.

Is er iets dat je verrast heeft in het werken met de boekenkast?
Ann: “ We hebben een gezin waarvan de jongste kind naar het kinderdagverblijf komt en de
oudste gestart is in het eerste leerjaar. We kregen van hen de vraag of we ook AVI boekjes in de
aanbieding hadden. Die hadden we, maar werden niet actief aangeboden. Door die vraag doen
we dat nu wel. En ook die boekjes zien we regelmatig verdwijnen en vervangen worden door
nieuwe boekjes. Da’s een mooie doorgaande lijn van de opvang tot in de lagere school. Boeken
blijven boeien.
Het is ook fijn om te merken dat het voor veel kinderen een vast ritueel wordt om een boekje te
kiezen voor ze naar huis gaan. Zo is Lia is vaste 'klant' aan de boekenkast. Elke avond voor ze
het kinderdagverblijf verlaat, kiest ze een boekje om mee naar huis te nemen. Ook mama en
papa vinden het fijn om niet telkens naar de bib te moeten en geen rekening te moeten houden
met uitleentermijn.

©Foto’s: Ann de Kimpe

Met dank aan Ann de Kimpe van Kinderdagverblijf Duimelot te
Aalst voor het schrijven van deze prikkel.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je verhaal wie weet nemen we je idee op in een volgende editie van de
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Meertaligheid in de kinderopvang (0-3 jaar): De Reflectiewaaier
Meertaligheid is een realiteit. Dat is ook zo in de kinderopvang. Maar toch leven er nog heel wat
vragen hierover. Als verantwoordelijke, pedagogisch ondersteuner of opleider heb je soms nood
aan kennis en tools om kinderbegeleiders te ondersteunen in het omgaan met meertaligheid.
Daarom ontwikkelde VBJK, samen met pedagogisch ondersteuners, de “Reflectiewaaier.
Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3). Tool voor ondersteuners.”

© Foto: Caroline Boudry

Wat is de Reflectiewaaier?
De reflectiewaaier is een instrument dat behapbare kennis biedt over omgaan met meertaligheid
in de kinderopvang. Daarnaast biedt het een waaier aan reflectie-instrumenten waaruit
verantwoordelijken, pedagogisch coaches, begeleiders, opleiders e.d. kunnen kiezen om een
professionaliseringstraject met kinderbegeleiders op te zetten.

Waaruit bestaat de reflectiewaaier?
De reflectiewaaier bestaat uit
Een handleiding
Twee basisteksten over meertaligheid
Extra info voor wie zin heeft in meer inhoud
Een waaier aan reflectie-instrumenten
Welke reflectie-instrumenten bevat de Reflectiewaaier?
Je kan kiezen voor:
kenniskaarten met wetenschappelijke info;
reflectie-oefeningen over het talenbeleid;
reflectie-oefeningen vanuit de MeMoQ-zelfevaluatie;
reflectie-oefeningen vanuit levensechte cases en
vignetten;
reflectie-oefeningen vanuit video’s met
wetenschappelijke kennis en praktijkinspiratie.
Een voorbeeld: Reflecteren vanuit een vignet
Besim is twee jaar oud wanneer hij voor het eerst in de opvang komt.
Het is zijn eerste ervaring met kinderopvang. Voordien is hij steeds thuis
geweest. De moeder en de vader van Besim spreken beiden Albanees
en enkele woorden Frans, maar geen Nederlands. Besim heeft ook een
pasgeboren zusje, Elira. Nadat Besim samen met zijn mama twee halve
dagen is komen wennen, start hij direct met een volledige dag zonder
mama. In de eerste twee weken heeft Besim het zichtbaar moeilijk in de
opvang. Hij weent erg veel, blijft vaak dicht bij één begeleider lopen en
heeft een bezorgde en vragende blik bij routines en
overgangsmomenten. Hij begrijpt geen Nederlandse woorden en in jullie
team kan niemand de Albanese taal spreken. In de eerste contacten
met de ouders hebben jullie heel veel met handen en voeten proberen
uitleggen. De moeder van Besim zegt steeds “Oké”, maar aan haar
gezichtsuitdrukking kan je niet afleiden of ze de boodschap wel
begrepen heeft. Jullie weten niet of de moeder van Besim kan lezen.
Vandaag hebben jullie luizen ontdekt bij Besim.

Wat gaan jullie doen?
Hoe zou je het gesprek met
Besims ouders aanpakken?
Op welke manier betrek je
Besim zelf bij de situatie?

Meer weten?
Neem je graag een een kijkje en wil je de Reflectiewaaier verder verkennen, klik dan hier.
De Reflectiewaaier werd ontwikkeld in het kader van het Pro-M project: een samenwerking tussen KU Leuven,
UGent, VU Brussel, Kind en Gezin, VBJK en Iedereen Leest, met ondersteuning van FWO.

Laat je inspireren tijdens het webinar op 21/02/2022 van 12u tot
13u. Schrijf je hier in.
Vragen? Contacteer hester.hulpia@vbjk.be

Met dank aan Hester Hulpia en Brecht Peleman van VBJK voor het
schrijven van deze prikkel.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je verhaal wie weet nemen we je idee op in een volgende editie van de
inspiratieprikkels. Stuur dit naar infopunt@mentesvzw.be met vermelding 'inspiratieprikkel'.

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

Inspiratieprikkel # 90

VUURWERKt – een doosje vol werkgeluk !
Wat is VUURWERKt
VUURWERKt is een positieve methodiek die handvaten biedt om via kleine sprankelmomenten
de aanwezige krachten in het team te versterken. Het is materiaal om concreet aan de slag te
gaan om het werkgeluk van medewerkers in de kinderopvang te vergroten. Het is ontwikkeld
door de pedagogisch ondersteuners van Opgroeien in Brussel.
VUURWERKt is gemaakt voor leidinggevenden en pedagogisch coaches.
Waaruit bestaat VUURWERKt?
VUURWERKt is een doosje met 72 kaarten met
laagdrempelige opdrachten.
Het bevat 3 soorten opdrachten:
persoonlijke doe-of reflectieopdrachten,
opdrachten voor één-op-één
coachingsgesprekken en
doe-opdrachten voor het ganse team.
De opdrachten zijn opgebouwd volgens de 5
geluksfactoren van het ABCDE-model van
Eveline Bouwman: Autonomie, Binding,
Competenties, Doelen en Eigenschappen. Elke
opdracht beantwoordt aan een bepaalde
behoefte van de medewerker die invloed heeft
op zijn of haar werkgeluk.

Hoe gebruik je VUURWERKt?
Als leidinggevende en pedagogisch coach kan jij als geen ander je team laten sprankelen! Dat
kan door aandacht te hebben voor de verschillende geluksfactoren die nodig zijn op het werk.
Elk team is uniek en heeft daarom nood aan eigen combinatie van geluksfactoren. Lees de
uitleg over elke geluksfactor in de handleiding en beantwoord de bijhorende vragen. Begin je
liefst met de geluksfactor waarop je het laagst scoort? Of begin je liever met de geluksfactor met
de hoogste score? Er is geen vast stramien, maar coach op maat en volgens de noden van je
team.

Meer informatie?

Op de website www.opgroeieninbrussel.be vind je:
Hoe je VUURWERKt kan bestellen
Een handleiding
De overzichtskaarten per geluksfactor
De bijlagen bij de opdrachtkaarten
Meer info of vragen?
Mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be
Met dank aan Hanne Maes en Olivia De Sutter, pedagogisch coaches bij Opgroeien in Brussel, 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.

