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Vormingsfonds Kinderopvang 2021-2022 
Opleiding: Wij willen meedenken! 
Online opleiding 

Vormingsinstelling: oMvormiNg VOF

Website vormingsinstelling: h.ps://www.omvorming.be

Adres vormingsinstelling: Molenstraat 24, 2350 Vosselaar

Naam en voornaam contactpersoon: Nadine Ceulemans

Telefoonnummer: 0476 318101

E-mailadres: nadine@omvorming.be

Titel: Wij willen meedenken!

Soort vorming: Online

Thema: KinderparNcipaNe

Korte omschrijving:

Kinderen maken de opvang. We hebben heel wat goede ideeën om een fijne 

opvang te maken. Maar wat vinden de kinderen er zelf van. Tijdens deze sessie 

gaan we op zoek naar een goede manier om van kinderen te weten te komen hoe 

zij de opvang beleven en hoe zij hem willen verbeteren. Van kleuter tot Nener 

willen we ideeën te weten komen maar hoe? Kom het te weten Njdens deze 

sessie.
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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 Njd om alle stappen te doorlopen. Dit 

Njdspad 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 videopla_orm 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 NjdsNppen de mogelijkheden om live met ons in contact te komen 

via Google Meet: om vragen te stellen, toelichNng 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 deze digitale opleiding rond kinderparNcipaNe krijgen de 

deelnemers achtergrondinformaNe om door te nemen. Deze WAHOE? - kennis 

(wat, waarom, wanneer, hoever, waarover, hoe van kinderparNcipaNe) gaan we 

Njdens de eerste Google Meet-sessie (+/- 2u) vertalen naar de eigen werking. 

Hierbij vertrekken we van de volgende vragen: 

• Welke leefijden(en) willen we “horen”? 

• Welkte thema’s willen we met de kinderen bespreken? 

• Wat gaan we doen met de resultaten? 

Als opdracht naar een volgende (en kortere) Google Meet-sessie krijgen de 

deelnemers een draaiboek mee om in te vullen zodat ze hun parNcipaNe-acNe 

met kinderen kunnen vorm geven. Tijdens de opmaak van het draaiboek hebben 

de deelnemers toegang tot verschillende informaNepakke.en om hen hierbij te 

ondersteunen: 

• Verschillende voorbeelden van kinderparNcipaNe van kleuter tot Nener 

• Een manier om tot de juiste vragen te komen 

• InformaNe over hoe je de informaNe van kinderen best kan bijhouden 

om er daarna iets mee te kunnen doen 

Daarnaast kunnen zij ons alNjd mailen met vragen. 

Op de 2e Google Meet-bijeenkomst van +/- 1 uur bespreken we de verschillende 

draaiboeken en sturen deze nog bij, zodat de parNcipaNe-acNe door de 

kinderbegeleiders in opNmale omstandigheden kan georganiseerd worden.  

Na de parNcipaNe-acNe met de kinderen hebben we een laatste sessie waarin we 

ervaringen uitwisselen en de verdere aanpak van kinderparNcipaNe bekijken, 

zodat dit blijvend vorm kan krijgen binnen de werking van de buitenschoolse 

kinderopvang.  

Doelgroep: Groepsopvang, Opvang schoolgaande kinderen

Werkgebied: Online

  

 
Diverscity • Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel • www.diverscity.be • info@diverscity.be • 02 211 55 00 

http://www.diverscity.be
http://www.diverscity.be


VF21-22_Kinderopvang_137 

DuurMjd vorming: tussen 1 maand en 6 maanden

Aantal deelnemers: Min: 4 en max 20

Randvoorwaarden: computer of laptop ter beschikking van deelnemers

Cv trainers:

h.ps://www.linkedin.com/in/marjan-huybrechts/ 

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

- 

-
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