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Vormingsfonds Kinderopvang 2021-2022 
Opleiding: Met >eners aan de slag 
In-house opleiding 

Vormingsinstelling: oMvormiNg VOF

Website vormingsinstelling: www.omvorming.be

Adres vormingsinstelling: Molenstraat 24, 2350 Vosselaar

Naam en voornaam contactpersoon: Nadine Ceulemans

Telefoonnummer: 0476318101

E-mailadres: nadine@omvorming.be

Titel: Met Deners aan de slag

Soort vorming: In-house

Thema: Spel en speelaanbod (o.a. prikkelen van Deners, veiligheid vs speelplezier)

Korte omschrijving:

Jambersgewijs gaan we op zoek naar wie de Deners in de opvang  zijn, wat ze 

graag doen en wat ze vooral willen. En dan? Verschillende onderdelen passeren 

de revue: wat spelen ze graag, hoe organiseren we dat, moeten we een Denerkot 

inrichten, hoe kunnen we ze blijven boeien, hoe kunnen we ze meer betrekken, 

willen we meer Deners op de opvang?
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Inhoud en aanpak:

Gedurende 3 halve dagen nemen we de Deners in de opvang onder de loep. We 

screenen heel hun hebben en houden: 

• Hoe zien Deners vrije Djd en opvang?  

• Hoe spelen ze?  

• Welke interesses hebben ze?  

• Welke ontwikkelingen doorlopen ze? 

Één ding is zeker, ze zijn niet allemaal hetzelfde en dus gaan we op zoek naar een 

Denerwerking op maat van jullie locaDe of opvang. Belangrijke aandachtspunten, 

die we in de groep bespreken,  zijn: 

• Een aparte of gezamenlijke werking? 

• Speelmogelijkheden voor Deners? 

• Specifieke begeleiders? 

• Hoe betrekken we de Deners? 

• Willen we meer Deners aantrekken?  

• … 

We maken van deze denkresultaten concrete acDes om zo snel mogelijk, maar 

wel gestructureerd de inzichten om te zeaen in de prakDjk van de Denerwerking.  

Tussendoor spelen we ook op Denermaat om de groep zo te inspireren op vlak 

van Deneraanbod. Maar we voorzien uiteraard ook nog andere inspirerende 

ideeën.  

Doorheen het traject maken we gebruik van de Cahier Kinderopvang Tieners en 

zelf ontwikkelde materialen en werkvormen. 

Op het einde van de 3 dagdelen hebben we een Deneraanpak, die zoals bij echte 

Deners een Djdje meegaat … maar die we nu steeds kunnen bijsturen. 

Doelgroep: Groepsopvang, Opvang schoolgaande kinderen

Werkgebied: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duur>jd vorming: 3 dagdelen van 3 uur

Aantal deelnemers: Min: 6 en max 24

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

deelnemer

Cv trainers:

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

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

- 

-
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