
VDKO 
  

WAT bieden we aan? 

Pedagogische en taalondersteuning  

inspireren ontmoeten  
verbinden  

ANTWERPEN 
Bonheiden, Duffel, Kontich, Lier, Mechelen,  Putte, 
Rumst en Sint-Katelijne-Waver  
 

VLAAMS - BRABANT 
Asse, Affligem, Alsemberg, Beersel, Dilbeek, Gooik 
Grimbergen, Halle, Hoeilaart, Kapelle-op-den-Bos, 
Kraainem, Lebbeke, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, 
Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, 
Pepingen, Roosdaal, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw, 
Sint-Genesius-Rode, Vilvoorde, Wemmel,            
Wezembeek-Oppem en Zaventem 

WEST - VLAANDEREN 
Alveringem, Bredene, Diksmuide, Gistel,  
Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Lo, Koksijde,  
Middelkerke, Nieuwpoort,  Oostende, Poperinge,  

Reninge en Veurne 

WAAR zijn we actief? 

Samen voor  kwaliteit in de kinderopvang 

VDKO vzw 
Hendrik I lei 17 
1800 Vilvoorde  
 

pto@vdkomma.be  

www.vdkomma.be 

pto@vdkomma.be 
www.vdkomma.be  

 
VDKO biedt gratis pedagogische en 
taalondersteuning voor  zelfstandige 
gezins- en groepsopvang.  
 
 
Ieder jaar stellen we een programma 
samen waarin 4 lerende netwerken zijn 
opgenomen.  Daarnaast bieden we ook 
een aantal vormingen of extra  
activiteiten aan.   
Je vult dit programma, naar jouw  
behoefte, verder in met  coachings in je 
opvang. 
 
Onze ondersteuners voorzien een  
brede waaier aan begeleidingsvormen. 
 
 
We stellen samen een traject  op dat 
aansluit bij de noden en  
de behoeften van je opvang.   
 
 
 



VDKO helpt je graag verder bij het  
uitwerken van je pedagogisch  
beleid. 
 
We streven samen naar kwaliteit in je 
opvang. 
 
We komen naar je toe, in de opvang, 
op een moment dat dit jou best past. 

LEREND NETWERK 

 

VDKO biedt ook nog extra              

ondersteuning aan:  

 

 Hulp bij procedures zoals       

kwaliteitshandboek,                 

crisisprocedure, risicoanalyse, 

klachtenprocedure, ... 

 Doorverwijzen van  je vragen 

naar de juiste instantie (bv. 

VoorZet, ‘t Opzet, Unizo,       

klantenbeheer Kind en Gezin) 

 Uitlenen van spelkoffers 

(beweging, zintuigen, muziek, 

vertellen, …) 

 Vormingen  en workshops 

 

EXTRA’s 

Momenten waarop je samen met andere    
kinderbegeleiders en/ of  verantwoordelijken   
ervaringen kan uitwisselen rond pedagogische 
thema’s. 

 

De netwerken worden  lokaal georganiseerd.  
Zo hoef je nooit ver te rijden. 

 

We proberen netwerken  bij elkaar te laten 
door gaan. Zo maakt je letterlijk kennis met 
elkaars opvang. 

 

Lerende netwerken worden als plezierig,    
gezellig, leerrijk, waardevol, … beschouwd. 

COACHING  

Een greep uit ons aanbod: 
 
Met het zelfevaluatie instrument aan 
de slag: hoe begin ik met MeMoQ? 
 
De speelruimte inrichten: hoe zorg ik 
dat die de kinderen aanspreekt?  Aan 
welke hoeken moet ik denken?  
 
De taalontwikkeling bij de kinderen 
stimuleren: hoe pak ik dat aan?  
 
De kinderen in de opvang met spel 
prikkelen: welke spelmomenten kan ik 
aan bod laten komen? 
 
Welbevinden en betrokkenheid 
nagaan: welke methode kan ik 
gebruiken?  Ziko of Ziko-Vo? 


