
 

Spelen? Kinderspel! 
KIDDOdag 2017 | voor iedereen die werkt met kinderen (0 tot 4 jaar) in groep 
 

• vrijdag 19 mei in congrescentrum Het Pand in Gent (wegbeschrijving onderaan) 
• onthaal vanaf 8.30 u. 
• om 9.30 u. start het programma  
• laatste workshop eindigt om 16 u. 
• aansluitend receptie 

 
 
NIEUW! Een gouden tip…  
Bij je online inschrijving voor KIDDOdag kan je niet meer op voorhand aanduiden welke 
lezingen en workshops je wil volgen. Dit gebeurt de dag zelf, ter plekke. Daarom een gouden 
tip: neem dit programma goed door en bekijk op voorhand wat je graag wil volgen. Kies 
minstens 1 lezing en 2 workshops en kom de dag zelf op tijd, zodat je jouw traject kan kiezen.  
 
 
Speelvogels aller landen 
Wouter Verdeghem | VCOK freelancer, Productions & Zonen 
 

Speelvogels aller landen, verenigt u… en mis deze speelse opening niet!  
 
 
Lezing 1 | De filosofie achter Okiddo | baby’s en peuters 
Caroline Boudry | VBJK projectmedewerker 
 

KIDDO heeft een vaste rubriek met pedagogische activiteiten voor jonge kinderen. Soms zijn die heel 
spectaculair, soms zit het in kleine dingen. Wat telt is de begeleidershouding. Hoe kom je tot boeiende 
activiteiten voor jonge kinderen? Hoe kan je inspelen op wat kinderen aangeven én tegelijk een en ander 
voorbereiden? Caroline vertelt over kijken, luisteren, inspelen. Over stimuleren zonder forceren. Over 
activiteiten waar kinderen helemaal in kunnen opgaan.  
 
Lezing 2 | Ervaringsgebieden en sleutelervaringen | baby’s en peuters 
Mieke Daems | CEGO, Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs 
Hester Hulpia | VBJK projectmedewerker 
 

In het pedagogische raamwerk staat van alles over ervaringsgebieden, het holistisch kindbeeld, 
sleutelervaringen … Hoe werk je hiermee? Wat kan je doen met de educatieve functie van 
kinderopvang? En welke kleine momenten kan je benutten om kinderen te prikkelen? Want ook  
niet-intentioneel spel en zorg- en wachtmomenten zijn waardevolle aanleidingen om kinderen rijke 
ervaringen te bieden. Deze lezing neemt het perspectief van kinderen mee. Je krijgt filmmateriaal te 
zien en er zijn kleine zoemsessies waarin je stilstaat bij de kansen die je de hele dag door aan kinderen 
kan bieden.  
  

Pop-up! Ken je de Speelbank al? Een 
databank van onschatbare waarde 

met honderden pedagogische 
activiteiten. Kom naar de pop-up 

van VVSG, login en win!  



Lezing 3 | Zorg en spel bij baby’s | baby’s 
Veerle Vervaet | VBJK projectmedewerker 
 

Spelen begint niet vanaf een bepaalde leeftijd, ook baby’s spelen. Ze zijn verzot op contact, beweging, 
herhaling en nieuwe ontdekkingen. Het is goed om daar bijzondere aandacht voor te hebben. Met 
veel voorbeelden en oud filmmateriaal van Loczy vertellen we over het samenspel van aandacht, 
geborgenheid en zelfvertrouwen. Hoe werk je in groep met een balans tussen individuele zorg en 
autonoom spelen? Waar kan je op letten tijdens het contact en de communicatie? Hoe organiseer je 
het groepsleven zo dat je dit, in combinatie met vrij spelen, aan ieder kind kan geven?  
 
Workshop 1 | Spelen met woord en beeld | baby’s en peuters 
Annelies Roelandt | VCOK educatief medewerker 
 

Uit het spel van kinderen haal je vaak ideeën voor nieuwe spelprikkels. Vanuit de pedagogiek van 
Loris Malaguzzi kan je dat proces via pedagogisch documenteren vastleggen en delen. Hoe vertel je 
een verhaal over het spel van kinderen? In deze workshop zoeken we het uit. Welke beelden spreken? 
Welke woorden geven extra kleur. We gaan knippen, plakken, combineren, denken, plannen … 
Kortom, oefenen in pedagogisch documenteren.  

 
Workshop 2 | Snoezelen | baby’s en peuters 
Ronny Vanoosthuyse | VCOK freelancer 
 

Snoezelen prikkelt de zintuigen. Hoe kan je met kosteloos 
materiaal een wereld vol verwondering scheppen? Van een 
kartonnen buis maken we een kijk-, voel- en klankbuis. 
Huishoudzakjes voor in de diepvries toveren we om tot 
schattenzakjes. Twee plastic flessen worden een uitnodiging 
om te schudden en te bewegen. Maak je eigen 
snoezelvoorwerpen en neem ze mee naar je opvang. 

 
Workshop 3 | Smossen & prossen | baby’s en peuters 
De Kleine Berg | oudercrèche in Boechout 
Inge Vermuyten & studenten Aafke, Emilie, Evita en Klaartje | Sint Aloysiusinstituut (Lier) 
 

Hier mag je terug kind zijn! Ervaar de emoties, kleuren, gevoelens en prikkels die kinderen beleven als 
ze iets voor de eerste keer ontdekken. Verf, houtskool, krijt, zand, plastiek … Samen met de 
medewerkers van de Kleine Berg vertellen studenten over prikkelende activiteiten voor baby’s en 
peuters waarbij verwondering centraal staat. Ze vertellen niet alleen, je kan die verwondering ook zelf 
opnieuw beleven. Durf je die ontdekkingstocht aan? Alles kan, alles mag, niets moet. 
 
Workshop 4 | Spelbagage pimpen | peuters 
Veerle Derave | VCOK educatief medewerker 
 

Pak-me-dan, kiekeboe, verstoppertje … ken je natuurlijk wel. Maar speel je ook nog andere dingen 
met peuters? En wist je ook dat je hierin eindeloos kan variëren? Terwijl we samen spelen, passen we 
de regels aan. Wat kan hier het spelplezier vergroten? Hoe maken we het daarna nóg leuker? Zo 
komen we tot nieuwe ideeën voor activiteiten die het samenspelen bevorderen en vooral… spelletjes 
die gemakkelijk en leuk zijn om te doen! 
 
  

Pop-up! Kom naar de gezellige boekenhoek 
van Iedereen Leest. Vlei je neer, blader door 
hun collectie goede kinderboeken en neem 

hun heerlijke voorleestips mee.  



Workshop 5 | Zingen op schoot | baby’s en peuters 
Griet Plettinx | VCOK freelancer 
 

Er zit meer muziek in een dagje kinderopvang dan je denkt! 
Kirren, wiegen, troosten, dansen, brabbelen, babbelen … En 
sta je soms ook stil bij het geluid van spelende kinderen? We 
spelen in op de link tussen muzikale activiteiten en de 
verschillende ervaringsgebieden. Je krijgt ideeën voor nieuwe 
muziekactiviteiten en hoe je hierin kan differentiëren. Zo krijg 
je nóg meer muziek in je dagelijkse werking.  
 
Workshop 6 | Boek op schoot | baby’s en peuters 
Isabelle Desegher | VCOK freelancer, Vertelf & psychotherapeut 
 

Hoe maak je kinderen hongerig voor boekjes, taal en verhaal. Wat zijn de kneepjes van creatief 
voorlezen? Met enkele simpele trucjes krijg je kleine kabouters, boekenbeesten en leesfeeën op het 
puntje van hun stoel en laat je ze klappertanden van spanning of kriebelen van plezier. Je krijgt ook 
tips om in te spelen op wat kinderen tijdens een verhaal zelf allemaal te vertellen hebben.  
 
Workshop 7 | Puur in de natuur | peuters 
Liza Romeijn-Peeters | milieuwetenschapper & auteur ‘De boom in!’ 
 

De natuur is dé speelplek voor kinderen! Een natuurlijke speelomgeving geeft niet alleen veel 
spelplezier, het draagt ook bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. Om kinderen te begeleiden op 
deze ontdekkingstocht hoef je zelf geen groot natuurkenner te zijn. Integendeel, je eigen 
enthousiasme en verwondering zijn de belangrijkste troeven om kinderen volop van de natuur te 
laten genieten en ervan te leren. Van deze workshop krijg je goesting en ideeën om natuur te beleven, 
binnen of in de nabije omgeving van je opvang. 
 
Workshop 8 | Schattenmandjes | baby’s en peuters 
Lies Maertens | pedagogisch en taalondersteuner VCOK-Knisper 
 

Wonderbaarlijk wat kinderen allemaal kan verwonderen. Materialen die op het eerst gezicht 
‘betekenisloos’ lijken, leiden soms tot uren spelplezier. We gaan op zoek naar prikkelende materialen 
die kinderen rust geven én uitdagen om op ontdekking te gaan. Deze schatten verzamelen we op 
maat van de kinderen uit jouw opvang. Hoe stel je zo’n schattenmand samen? Om welke materialen 
gaat het? Hoe gebruik je een schattenmand voor baby’s en peuters? Al doende ontdek je dat 
schattenmanden kunnen bijdragen tot een rijke en gevarieerde spelomgeving. Zo maak je van je 
opvang een plek die de verwondering koestert.  
 

Workshop 9 | Sherborne | peuters 
Monique Melotte | VCOK freelancer & internationaal 
Sherborne begeleider 
 

Een creatieve en plezierige methode om met baby’s en 
peuters te bewegen. Via speels contact groeit het vertrouwen 
en het lichaamsbesef van kinderen. In Sherborne kunnen 
kinderen zichzelf uiten, contact met anderen aangaan en 
genieten van lijfelijkheid. Je ondervindt het eerst zelf aan den 
lijve, daarna leggen we de link naar bewegen met kinderen. 

 
  

Pop-up! Leef je lekker uit met ViGeZ. 
Actieve spelletjes en bewegingsactiviteiten 

voor jonge kinderen. Fun gegarandeerd.  

Pop-up! Twee boekenstands met 
vakliteratuur voor jou. EPO en  

VBJK / VCOK stellen je de meest 
interessante pedagogische publicaties 

voor.  



Workshop 10 | Verruim je binnenruimte | baby’s en peuters 
Linds De Maere & Domien De Schrijver | pedagogisch en taalondersteuners VCOK-Knisper 
 

Hoe zit het met je binnenruimte? Wat zijn de pedagogische troeven? Aan de hand van verschillende 
principes onderzoek je je eigen ruimte en spelmateriaal. Je herontdekt mogelijkheden om de 
betrokkenheid van kinderen te optimaliseren en komt tot een persoonlijk actieplan waarmee je in jouw 
opvang aan de slag kan.  
 
Workshop 11 | Van pop tot spel | baby’s en peuters 
Jan Vandemeulebroeke | VCOK freelancer, Poppenspeler & verteller  
 

Poppenspel is speelse communicatie. Moeilijk is het niet: als kind hebben we allemaal met de meest 
uiteenlopende spullen gespeeld. Ook een pollepel kan een personage zijn! Die ervaring helpt je om je 
vaardigheden boven te halen in het speels animeren van knuffels, poppen andere voorwerpen. We 
starten bij de baby’s: eenvoudige kiekeboe-met-dingen. Daarna wordt het steeds gevarieerder: van 
kleine interacties tussen peuters en poppen over dialoogjes vol taal tot grappige scènes waarin een 
pop de peuters om hulp vraagt. Al doende merk je waar je het beste mee overweg kan. En dat kan 
best verrassend zijn! P.S.: Heb je zelf een pop waar je iets méér mee zou willen doen? Breng ze mee!  
 
Workshop 12 | Let’s move | peuters 
Danskant 
 

Peuters dansen graag. Het is een creatieve manier om zich individueel te uiten, maar ook de 
groepsbeweging is leuk. Op jezelf bewegen, samen met anderen: met die twee aspecten kom je tot 
dansen. We exploreren ze allebei en gaan – vanuit de natuurlijke beweging van peuters – ook zelf 
dansen. Zo kom je te weten hoe je in jouw opvang muziek, beweging en dans kan brengen.  
 
Kies een lezing (ten minste) en twee workshops uit en schrijf je in op vbjk.be/nl/events  
KIDDOdag 2017.  
 

WEGBESCHRIJVING  
Neem vanuit station Gent-Sint-Pieters tram 1, 21 of 22 en stap af aan de Korenmarkt.  
Reistijd: ongeveer 15 min. Daarna is het nog 5 minuten wandelen naar Het Pand. 

 
 

 


