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Vormingsfonds Kinderopvang 2021-2022 
Opleiding: Kijken naar en inspelen op jonge kinderen 
In-house opleiding 
 

Vormingsinstelling: oMvormiNg 

Adres vormingsinstelling: Molenstraat 24, 2350  Vosselaar 

Naam en voornaam contactpersoon: Nadine Ceulemans 

Telefoonnummer: 0476 31 81 01 

E-mailadres: nadine@omvorming.be 

 

Titel: Kijken naar en inspelen op jonge kinderen 

Soort vorming: In-house 

Thema: Inzetten op educatieve ontwikkeling 

Korte omschrijving: In deze vorming vertrekken we van een bepaald kindbeeld, staan we stil bij het 

leren van kinderen en overlopen we op welke manieren je ervoor kan zorgen dat 

jonge kinderen optimale ontwikkelkansen krijgen. We leren jullie m.a.w. KIJKEN 

naar de behoeftes van kinderen en dit op een heel praktische en eenvoudige 

manier mét maximaal resultaat. 

Inhoud en aanpak: A.d.h.v. praktijkverhalen en- voorbeelden gaan we interactief aan de slag bij de 

verschillende voorwaarden om kinderen optimaal te laten groeien. We maken 

een verschil tussen zien en kijken en leggen het belang van kijken naar (de 

behoeftes van) kinderen uit. Dit laatste doen we op basis van eigen filmpjes, die 

we op voorhand opvragen. 

 

Met diezelfde filmpjes gaan we dan verder oefenen in het kijken naar kinderen, 

en dit op verschillende manieren (vanuit de speelschema’s, speelaanleidingen, 

speelgebieden …).  

 

Tenslotte denken we na over hoe we kunnen inspelen op datgene wat we gezien 

hebben bij de kinderen: on the spot, door ruimtelijke ingrepen, materiaal aan te 

bieden, het speelaanbod hierop af te stemmen, … 

Hiermee kunnen de kinderbegeleiders terug naar hun leefgroep of opvanglocatie 

om de kinderen daar nog beter educatief te ondersteunen. 

 

Doelgroep: Opvang baby's en peuters, Groepsopvang, Gezinsopvang 

 

Werkgebied: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen 
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Duurtijd vorming: 2 dagdelen van 3 uur 

Aantal deelnemers: Min: 6 en max 20 

Randvoorwaarden: Beamer en scherm of witte muur, Flap-over, Tafels en stoelen voor elke 

deelnemer 

Cv trainers: Nadine Ceulemans  

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

 

Marjan Huybrechts  

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