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Er waait een frisse wind door K+!

We stellen jullie graag ons nieuwe vormingsaanbod voor.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op!

vormingen@vdkomma.be

mailto:vormingen@vdkomma.be
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Spelen met 
(n)iets! 

Geef kinderen nieuw speelgoed en ze spelen met de doos… 

Herkenbaar? 

Kosteloos materiaal heeft een enorme meerwaarde in de 

praktijk van de kinderopvang. Toch grijpen we nog vaak 

terug naar het klassieke, plastieken speelgoed. 

Keukenrolletjes, oud karton, … worden louter gebruikt als 

knutselmateriaal, terwijl er zo veel meer mogelijk is dan dat. 

Peuters en baby’s doen niets liever dan hiermee spelen, 

experimenteren, ... 

Tijdens deze workshop ontdekken we verschillende soorten 

kosteloos materiaal en gaan we hier samen mee aan de slag. 

Je gaat na afloop naar huis met een waslijst aan concrete 

spelideeën en beschouwt de inhoud van je vuilbak voortaan 

als een ware inspiratiebron. 



Even pauze …
rustmomentjes met 

jonge kinderen

Kinderen staan met hun hele zijn in de wereld,  die 

ontdekken ze elke dag opnieuw met een grote intensiteit. 

Als kinderbegeleider staan we niet altijd stil bij het grote 

aantal prikkels die kinderen binnen krijgen en bij de tijd 

die ze nodig hebben om opgedane indrukken te 

verwerken.

Rustmomenten zijn een must, maar hoe kan je dit nu 

precies aanpakken bij jonge kinderen? In deze workshop 

reiken we je een aantal concrete ideeën aan. Door de 

vorming af te sluiten met een doe-moment, gaan 

deelnemers bovendien niet met lege handen naar huis! 



(In) Hoeken 
werken!

Wel of niet in hoeken spelen… Maakt dat nu echt zo een groot 

verschil?

Zeer zeker! De omgeving waarin een kind zich bevindt en de 

manier waarop een opvang is ingericht hebben een enorme 

impact op het gedrag van kinderen. Met speelhoeken creëer je 

niet enkel een gezellige, huiselijke sfeer, maar zorg je bovendien 

voor betrokken spel en rust in de leefgroep.

Een hoekenwerking creëer je natuurlijk niet op 1, 2, 3. Wat zijn 

aandachtspunten? Hoe hou je de speelhoeken aantrekkelijk en 

zorg je ervoor dat ze tegemoet komen aan de interesses van de 

kinderen? Hoe creëer je een gevarieerd aanbod, waarbinnen alle 

ervaringsgebieden aan bod komen? … We zoeken het samen uit 

tijdens deze vorming!

OPTIONEEL: Meteen de daad bij het woord voeren? Indien gewenst, 

kan aan deze vorming ook een praktijksessie worden toegevoegd, 

waarin de deelnemers samen met de vormgever de leefruimtes van 

de eigen opvang onder handen nemen. Met het beschikbare 

materiaal, wordt dan geprobeerd om een hoekenwerking te creëren. 



Buitenstebinnen

De wereld buiten zit vol verrassingen en ontdekkingen. 

Ze is zo anders dan de wereld binnen! Op welke manier 

kan je deze elementen van buiten naar binnen brengen? 

Hoe kan je als begeleider momenten creëren waarbij 

kinderen volop kunnen ontdekken en experimenteren? 

Welke materialen gebruik je hierbij en hoe speel je in op 

hun interesses?

Ontdek in deze workshop hoe je met natuurlijke 

materialen ontdekmomenten creëert en spelimpulsen 

binnenbrengt.  



Buiten lijntjes 
kleuren

Buiten spelen heeft veel voordelen in de ontwikkeling  

van  kinderen.

Maar naar buiten trekken betekent ook organisatie en 

daar kijkt men vaak tegenop.  Hoe maak je van 

buitenspelen een leuke activiteit en hoe zorg je ervoor 

dat ook in jouw buitenruimte kinderen optimaal kunnen 

ontdekken en ontwikkelen?  

Hoe kom je los van het typische buitenspelmateriaal? 

We gaan hier zowel in op de aankleding van een 

buitenruimte als de activiteiten die je kan aanbieden. 



Spelen met lef!

Buiten spelen, binnen spelen… bij alles komen risico’s 

kijken.  Het verantwoordelijkheidsgevoel over een kind 

zorgt soms voor een (over)beschermde sfeer waarbij 

kinderen veel spel – en dus ook leerkansen missen.

Spelen met lef wordt ook wel risicovol spelen genoemd,  

Het is spannend, uitdagend en avontuurlijk. Kinderen 

verleggen hun grenzen en voelen opwinding, spanning. 

Bovendien zijn ze trots, als ze iets hebben gedaan wat ze 

eerst niet durfden. Spelen met lef kan op allerlei 

manieren, we inspireren je graag met verschillende 

mogelijkheden.



Voorlezen & vertellen 
in een ander jasje

Gezellig met een boekje in een hoekje.  Dat is genieten 

voor jong en ook voor minder jong.  

We nemen je mee doorheen het volledige vertelmoment.

Van begin tot einde waarbij we je tips geven om tot  

vertelrituelen te komen.

Een verhaal tot bij de kinderen brengen kan op veel 

manieren.  Tijdens deze vorming kijken we verder dan 

het prentenboek, we laten  je kennis maken met een 

kijkdoos, een vertelkoffer en nog ander leuks.



Na het voorlezen, 
wat dan?!

En toen kwam er een varkentje met een lange snuit  en het 

verhaaltje is uit…

Of toch niet? Voorlezen is een fantastische manier om 

taalontwikkeling en fantasie, bij jonge kinderen te 

stimuleren. Maar het hoeft niet te stoppen bij het omslaan 

van de laatste pagina! Prenten en verhalen zitten immers 

boordevol inspiratie voor leuke spelmomenten met baby 

en peuter. Ga samen met ons ‘verder dan het verhaal’ en 

verlaat deze workshop met ideeën voor leuke lees- en 

spelmomenten in de opvang. 



Spelen met 
baby’s 

”Met een baby kan je zo weinig doen!”  

Dit horen we vaak.  Wie denkt dat baby’s geen aanbod 

aan spelmomenten nodig hebben heeft het mis! 

We maken een onderscheid tussen spelen met de jonge 

baby en de baby vanaf 6 maand tot 1 jaar. 

 Wat voor materiaal spreekt nu echt aan? 

 Hoe zorg je voor een uitdagende  speelzone?

We dompelen ons helemaal onder in de wereld van de 

baby en hoe we deze spelend kunnen verkennen.



Ik doe het lekker 
zelf!

Jonge kinderen zijn kleine ondernemers.  Ze willen 

kijken, proberen, testen, …  Kortom ze willen het zelf 

doen, het zelf ervaren want daar leren ze echt van. 

Ze oefenen hun motoriek, hun inzicht en groeien in hun 

emotionele ontwikkeling.

Hoe kunnen we kinderen steunen in hun drang naar 

zelfstandigheid?  Waar trekken we grenzen?  



Ssst, je moet 
niet huilen!

Huilende baby's, huilende peuters, wat doen we ermee? 

Sommige kinderen huilen vaak, terwijl anderen alleen 

iets van zich laten horen als er écht iets is. Tenminste, zo 

voelen wij dat aan. 

Waarom huilen kinderen? En wanneer doen ze dat? 

Waarom is dat verschillend?

En belangrijk, wat doen we ermee? Troosten of laten 

huilen? Want we willen geen 'verwende' kinderen, maar 

we willen kinderen natuurlijk wel serieus nemen als er 

iets is. 

In deze vorming dompelen we ons onder in de taal die 

kinderen spreken door te huilen.



Handen uit de mouwen?  
Klaar voor smossenen 

prossen!

Kinderen gaan graag op ontdekking, ze houden ervan om 

te  experimenteren  met materiaal.   We genieten van 

foto’s en filmpjes op Pinterest van kleine kunstenaars in 

de dop.

MAAR we zien vaak teveel hindernissen om deze 

spelmomenten zelf te organiseren.   

De voorbereiding, de rommel die moet worden 

opgeruimd, de verspilling omdat er geen echt resultaat is 

en ga zo maar door.

Verf, lijm, klei, (scheer)schuim, modder, … Hoe kan je 

toch de stap zetten om kinderen de kans te geven deze 

materialen te ontdekken?

We gaan samen op verkenning in het land van smossen

en prossen en laten je zelf ervaren hoe plezant het is!



Kleine kinderen,
grote bewegingen

Kinderen zitten boordevol energie en kunnen erg 

genieten van bewegen. Lopen, springen, sluipen, dansen, 

… Er is niets leuker! Bewegen stimuleert de groei en 

ontwikkeling van kinderen en vormt een ideale manier 

om het eigen lichaam te ontdekken. Niet alleen leuk dus, 

al dat bewegen, maar ook belangrijk!

Hoe kan je beweegmomenten een vaste plek geven 

binnen de werking van je opvang? Hoe blijf je origineel 

in de bewegingsactiviteiten die je aanbiedt? Kan je 

klassiekers, zoals het bewegingsparcours, in een nieuw 

jasje steken? … Tijdens deze workshop gaan we samen 

met deze vragen aan de slag.



Voel jij, 
wat ik voel?

Kinderen zijn een vat vol emoties, het ene moment zijn ze 

dolblij, het  andere weer verdrietig, bang of boos.

Hoe kunnen we kinderen hierin het best ondersteunen?

Elk kind uit zijn of haar emoties op een andere manier. 

Het is belangrijk om deze gevoelens te herkennen en 

gepast te reageren zodat de kinderen zich begrepen 

voelen. In deze vorming leer je hoe je beter kan omgaan 

met emoties, impulsen en explosief gedrag bij kinderen.



Dagelijkse 
momenten en 

rituelen onder de 
loep

Verzorgen, eten, slapen, … Het zijn momenten die 

dagelijks de revue passeren. De begeleiding ervaart 

deze doorgaans als ‘druk druk druk!’, maar hoe zit het met 

de kinderen? Wat als we deze momenten eens door hun 

bril bekijken? 

Ook dagdagelijkse momenten bieden heel wat kansen 

om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Maar hoe 

combineer je nu de organisatorische en praktische taken 

die bij deze momenten komen kijken met de zorg voor en 

het spel van de kinderen? Hoe creëer je leuke rituelen 

waar de kinderen elke dag weer naar uitkijken en die 

aansluiten bij hun leeftijd? 

Tijdens deze vorming buigen we ons samen over deze 

vragen.



Het kan ook een 
keertje anders!  

Thema’s voor baby’s en peuters

Steeds vaker worden binnen de kinderopvang thema’s 

gebruikt als kapstok voor het activiteitenaanbod. En dat is 

positief!

‘Kerstmis’, ‘Dieren’, ‘Sinterklaas’, … Het zijn klassiekers die 

vaak aan bod komen. Hoewel dit leuke thema’s zijn die 

ongetwijfeld de interesse van kinderen kunnen wekken, lijkt 

het soms moeilijk om origineel te blijven in het aanbod dat je 

doet. Hoe zorg je ervoor dat je niet steeds blijft hangen in 

dezelfde activiteiten? Hoe kom je verder dan kleurplaten en 

boekjes?  

En wat dan indien je die klassiekers toch wat beu bent? Waar 

kan je inspiratie vinden voor nieuwe, minder voor de hand 

liggende thema’s, die inspelen op de interesses van het kind?

Tijdens deze vorming reiken we je concrete handvaten aan.



Vurige kinderen
omgaan met moeilijk gedrag 

bij peuters

Slaan, bijten, driftbuien, huilen, niet luisteren, …  

Het is een kleine opsomming van gedrag bij kinderen 

waar we het moeilijk mee hebben.  Bepaalde oplossingen 

leveren maar weinig resultaat op en al snel kom je in een 

cirkel terecht waarbij de frustratie aan beide kanten hoog 

kan oplopen,

Waar komt dat gedrag, dat wij als moeilijk ervaren, 

vandaan?  Hoe gaan we naar een oplossing waar beide,  

kind en begeleider, zich beter in voelen?

Met een open blik kijken we naar kinderen en hun 

gedrag en gaan we graven in de lagen die onder dat 

gedrag zit.



Spelen in je 
living 

(doelgroep  
onthaalouders)

We gaan samen kijken naar hoe een dag er voor jullie als 

onthaalouder uitziet. Zowel het spelen met kinderen, het 

klaarmaken van maaltijden, de verzorgingsmomenten en 

de huishoudelijke taken komen aan bod.

Vanuit deze verhalen wordt allerlei inspiratie 

samengevoegd vanuit verschillende invalshoeken: 

Dagstructuur, eetmoment, hoekenwerking (of niet),… 

We horen wat jou motiveert in je job. Vanuit deze 

fragmenten sta je stil bij jezelf. Waar haal je je inspiratie? 

Hoe kijk je naar je job? Hoe tracht je pedagogisch om te 

gaan met de kinderen? 

Kortom, we leren graag van elkaar!



Levensreddend 
Handelen

(verplichte vorming kind en Gezin)

In deze vorming wordt bekeken hoe je snel en correct 

moet handelen bij een kind in een levensbedreigende 

situatie, bij verstikking en verslikking.  Daarna wordt 

intensief de reanimatietechniek, aangepast aan de 

leeftijd, ingeoefend.

Als einddoel ken je de stappen in correct levensreddend 

handelen en kan je ze toepassen. Je kan correct handelen 

bij reanimatie van een kind. 

Deze vorming is erkend door Kind en Gezin.

- in samenwerking met externe lesgeefster Mie Baert -



EHBO in niet-
levensbedreigende 

situaties

We bekijken hoe je snel en correct moet handelen bij een 

gekwetst kind in een  niet-levensbedreigende situatie. De 

meest voorkomende ongevallen per leeftijd vormen het 

uitgangspunt. De samenstelling en het gebruik van een 

goede verbandkoffer wordt ook besproken.

Doel van deze vorming is zicht hebben op preventieve 

maatregelen in het voorkomen van ongevallen per 

leeftijdsgroep. Je zal de eerste hulptechnieken leren 

kennen en deze toepassen.

- in samenwerking met externe lesgeefster Mie Baert -



Opfrissessie 
levensreddend 

handelen + EHBO 

Op basis van situatieschetsen worden de stappenplannen 

van reanimatie en de eerste hulptechnieken getraind. 

De vorming streeft naar volgende einddoelen:

 Je kent de stappen in correct levensreddend handelen.   

Je kan de stappen levensreddend handelen toepassen. 

Je kan correct handelen bij reanimatie van een kind. 

- in samenwerking met externe lesgeefster Mie Baert -



Vorming op 
maat

Zit je met een probleem maar vind je in ons aanbod toch 

niet de juiste vorming?  Of staat die ene vorming die je al 

zo lang wil volgen niet (meer) in onze brochure?  Geen 

probleem!  

Wij bieden ook vorming(en) aan die niet in onze 

brochure staan.  

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!



Wie is K+?

K+  is vooral actief in de kinderopvangsector. Wij willen de 

noodzakelijke begeleiding en ondersteuning bieden voor 

een optimaal functioneren op de werkvloer. Dit doen wij 

voornamelijk door middel van vorming, training, consulting 

en coaching.

Onze vormingen en workshops vertrekken vanuit een positief 

kindperspectief. Met aandacht voor welbevinden en 

betrokkenheid gaan we aan de slag met theorie en véél 

praktijk.

Hoe kan jij, als volwassene, een omgeving, een klimaat 

creëren voor kinderen om zich optimaal in te ontwikkelen?  

We hebben oog voor het kunnen en de interesses van 

kinderen.  Theorie en praktijk  gaan samen.  We vinden het 

belangrijk om ruimte te maken voor jullie kijk en ervaringen.  

We vullen ze graag aan met inspiratie en onze praktijk—

voorbeelden.  Zodat je de volgende dag meteen aan de slag 

kan. 



Deelnemers

We maken een onderscheid tussen een vorming en een 

lezing. Voor een vorming wordt het aantal deelnemers 

vastgelegd op maximum 20. 

Indien dit maximum overschreden wordt en niet gemeld 

werd, zal bij de facturatie een bijkomende kost van 10 

euro per extra deelnemer worden aangerekend.

We hanteren een uitzonderingsmaatregel inzake het 

aantal deelnemers voor “Levensreddend handelen” waar 

het maximum op 15 deelnemers ligt en geen extra 

deelnemers mogelijk zijn omwille van de praktische 

oefeningen.



Deelnemers

LEZING

Voor groepen vanaf 21 personen kan een lezing 

aangevraagd worden. Je maakt ook hier je keuze uit het 

vormingsaanbod. 

Let wel, speels-creatieve vormingen komen voor een 

lezing niet in aanmerking. 

De inhoud van de lezing zal gelijkaardig zijn als die bij de 

vorming, alleen zal de werkvorm verschillen. Voor 

groepen vanaf 21 personen is minder interactie en 

inbreng van de deelnemer mogelijk.

Gelieve steeds het verwachte aantal deelnemers aan de 

lesgever door te geven.  Voorzie een ruim lokaal.



Hoe een 
vorming 

aanvragen?

Vormingen worden per e-mail aangevraagd.  Voor al je 

vragen kan steeds via email terecht op : 

vormingen@vdkomma.be. 

Na het maken van de afspraken en de bevestiging, krijg je 

van ons een contract via mail. 

Benodigdheden Bij een vorming ter plaatse zorg je zelf voor 

een geschikte, ruime vormingslocatie. De benodigdheden 

staan steeds vermeld op het contract. 

Annulatie Je kan een vorming of lezing kosteloos annuleren 

tot 30 dagen vóór de uitvoeringsdatum.  Bij een latere 

annulatie betaal je een schadevergoeding.  Deze bedraagt 

100% van de totale kostprijs in de week voorafgaand aan de 

vorming en 50% in alle andere gevallen.  

De annulatie moet steeds schriftelijk gebeuren. 



Prijskaartje

Vergoeding voor onze vormingen

 Voor een halve dag (3u) : 550 euro (inclusief 

kilometervergoeding) 

 Voor een hele dag (6u) : 775 euro (inclusief 

kilometervergoeding) 

(Een extra vergoeding voor vormingen die op zaterdag

plaatsvinden:

35 euro per dagdeel)

Vergoeding voor onze lezingen (3u)

 Van 21 tot 30 deelnemers: 595 euro

 Van 30 tot 40 deelnemers: 515 euro

 Meer dan 40 deelnemers : 645 euro

Betaling

 Je ontvangt een factuur.



Contact

K+ maakt deel uit van VDKO vzw Hendrik I Lei 17 – 1800 

Vilvoorde - ondernemingsnummer  0451-789-772 

vormingen@vdkomma.be 

www.vdkomma.be 


