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Vormingsfonds Kinderopvang 2021-2022 
Opleiding: Woordslangen gezocht 
Online opleiding 

Vormingsinstelling: oMvormiNg VOF

Website vormingsinstelling: www.omvorming.be

Adres vormingsinstelling: Molenstraat 24, 2350 Vosselaar

Naam en voornaam contactpersoon: Nadine Ceulemans

Telefoonnummer: 0476 318101

E-mailadres: nadine@omvorming.be

Titel: Woordslangen gezocht

Soort vorming: Online

Thema: InzeIen op taalontwikkeling

Korte omschrijving:

TaalsMmulering bij jonge kinderen is van levensbelang. In deze digitale opleiding 

bekijken we het belang van taal en taalsMmulering, hoe kinderen taal verwerven 

om dan de 3 pijlers van taalsMmulering toe te passen op jouw prakMjk. We 

focussen op de taalsMmulerende talenten van de kinderbegeleiders en maken 

jullie speelaanbod taliger a.d.h.v. diverse talige voorbeeldacMviteiten.
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Inhoud en aanpak:

Als je intekent op deze digitale opleiding heb je een vooraf vastgelegde periode 

(tussen 1 maand en 6 maanden) de Mjd om alle stappen te doorlopen. Dit 

Mjdspad leggen we op voorhand vast in een overleg met jou als verantwoordelijke 

of met je teamcoach. Alle andere afspraken noteren we in een stappenplan, 

waarin we ook het gebruik van het leer- en videoplaYorm toelichten. Alvast 

handig om te weten: de deelnemers zelf moeten toegang hebben, individueel of 

in kleine groepjes, tot een laptop of computer met een camera en microfoon. Een 

headset is handig, maar niet echt nodig. We voorzien namelijk tussendoor op 

afgesproken MjdsMppen de mogelijkheden om live met ons in contact te komen 

via Google Meet: om vragen te stellen, toelichMng te krijgen, een resultaat voor 

te stellen … We voorzien hiervoor maximaal 4 uur per opleiding. Binnen deze 4 

uur kan jij als verantwoordelijke of teamcoach ook telefonisch met ons 

overleggen over het verloop van de opleiding.  

Aan het begin van de opleiding bezorgen we de kinderbegeleiders een checklist 

rond de verschillende onderdelen van taalsMmulering bij jonge kinderen. Deze 

checklist is het vertrekpunt van de eerste Google Meet-sessie van 1,5 uur, die 

uiteraard ook ’s avonds kan gepland worden. Hier nemen alle geïnteresseerde 

kinderbegeleiders individueel of in kleine groepjes aan deel. We spelen eerst het 

spelletje Woordslang en bespreken we dan de resultaten van de checklist. Wij 

denken mee na, geven ideeën en mogelijkheden en stellen (kriMsche) vragen. 

Hieruit puren we eventuele extra thema’s of focussen om in het vervolg van de 

opleiding op te nemen. We leggen hier ook nog eens het vervolg en de werkwijze 

van de opleiding uit en gaan in op vragen. 

Na de Google Meet-bijeenkomst kunnen de kinderbegeleiders individueel of in 

kleine groepjes op eigen tempo en Mjd aan de slag gaan met de theorie en 

bijbehorende opdrachten: 

• Filmpje van een PPT rond de 3 pijlers van taalverwerving bij jonge 

kinderen met tekst én uitleg 

• Opdrachten rond “rijk taalaanbod voorzien”: dagverloop en rituelen, 

foto’s en acMviteiten uit Peuterprikkels, acMviteiten Speelbank, liedjes en versjes, 

filmpjes, taalhoeken … 

• Opdrachten rond “spreekkansen bieden”: vragen over eigen interacMe, 

interacMef voorlezen, voorleesplekken, praten met baby’s … 

• Opdrachten rond “reageren op taaluiMngen”: hoe communiceren 

kinderen? Stellen van verschillende vragen, ingaan op taaluiMngen, recasMng … 

  

Tussendoor vullen de kinderbegeleiders de checklist verder aan met sterke- en 

groeipunten. Als zij alle onderdelen hebben doorlopen en hun checklist hebben 

ingevuld, is het Mjd om een acMeplan te maken. Dit kan individueel of op 

leefgroepniveau gebeuren. 

Op het einde van de opleiding volgt er een tweede video-bijeenkomst van 1,5 à 

2u waarop de acMeplannen worden besproken met ons en al zoveel mogelijk 

geconcreMseerd. De acMeplannen worden aan de verantwoordelijke bezorgd, 

zodat de taalsMmulering een vaste plek kan krijgen in de kinderopvang. 
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Doelgroep: Opvang baby's en peuters, Groepsopvang, Gezinsopvang

Werkgebied: Online

DuurLjd vorming: tussen 1 en 6 maanden

Aantal deelnemers: Min: 4 en max 12

Randvoorwaarden: computer of laptop ter beschikking van de deelnemers

Cv trainers:

hIps://www.linkedin.com/in/nadine-ceulemans-2006b0139/ 

hIps://www.linkedin.com/in/marjan-huybrechts/ 

- 

-
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