LEIDINGGEVENDEN EN ANDERE MEDEWERKERS

NIEUWE THEMA’S

Leiderschapsstijlen
Begeleidingsgesprekken

Veiligheid in en om het huis
Veiligheid en gevaarbeheersing

Bureauschool voor zittend personeel
Attitude en communicatie
Emotionele Intelligentie
Beroepsgeheim, privacy en sociale media
Omgaan met conflicten

BEROEPSINZICHT EN BEROEPSHOUDING
Werken met meer dan kinderen alleen
Verzorgende, ouder, kind: een driehoeksrelatie
Werken met verticale groepen van nul tot drie jaar

Ontwikkelingsfasen
Ontwikkelingssprongen van het jonge kind
Voeding
Gezellig tafelen in de kinderopvang

Veiligheid in en om het huis
Algemene veiligheid
Thuis Pluis? Risico’s voor kinderen in en
om het huis: giftige planten
Crisisbeleid

Medisch inzicht
Wondverzorging bij kinderen
Kijk op gezonde ontwikkeling
“Thuiskomen” in de opvang
Gluren bij de buren – opvangideeën uit Italië
Werken met meer dan kinderen alleen
Mogelijkheden en beperkingen van het
onthaalouderschap
Buitenschoolse kinderopvang:
Kinderparticipatie 3 - 12 jaar

Uw
VIAC
Vormingen

Attitude en communicatie
Omgaan met die andere
Goede afspraken, goede vrienden
Het heen-en-weerboekje
Omgaan met kritiek
Lachen, een gezond werkinstrument
Het onthaal van ouders in het consultatiebureau
Zorg voor jezelf
Rugsparend werken binnen de kinderopvang
Zelfhulp bij ongevallen thuis
Emotionele veiligheid
Onthaasten met Eutonie

KINDEROPVANG
LICHAMELIJK EN GEESTELIJK WELZIJN VAN HET KIND
OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Kijk op gezonde ontwikkeling
Observeren, registreren en signaleren
Emotionele opvoeding 0-3 jaar
Het zelfbeeld ondersteunen
De fysieke omgeving
Je huisinrichting, doet het iets?
Invloed van tv, computer … en andere multimedia
Kinderparticipatie van 0 tot 3 jaar
Van conditioneren naar opvoeden
Zindelijkheid
Seksualiteitsbeleving
Grenzen stellen, straffen en belonen
Diversiteit
Ouderschapsstijlen
Kinderen diversiteitsgevoelig maken
Multicultureel, een uitdaging!

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Psychologie en pedagogie: van kleuter tot tiener
Het naschoolse kind
Agressie bij kinderen van 3 tot 12 jaar

Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter
Gehechtheidsrelaties
Sociale ontwikkeling
Spraak, taal, en communicatie
Motorische ontwikkeling
Overgang naar de kleuterschool
Misbehandeling
Shaken baby… een onderschat syndroom
(H)erken kindermishandeling
Het andere kind
Nooit moe? Overbeweeglijke kinderen
Slaap- en huilgedrag
Depressies, ook bij baby’s en peuters?
Het autistische kind
Hoogsensitiviteit bij kinderen
Voeding
Goede voeding, ze moeten er nog van groeien
(G)een probleem voor later! Obesitas
Als etenstijd een drama wordt
Hygiëne in de keuken
Medisch inzicht
Eerste hulp bij kinderongevallen
Levensreddend handelen bij kinderen
Wiegendood
(Besmettelijke) kinderziekten
Hersenvliesontsteking
Huidproblemen en allergieën
Zomaar wat hoesten?

ACTIVITEITEN MET JONGE KINDEREN
Verantwoorde activiteitenbegeleiding
Ontspanning
Werkoverleg
Vruchtbaar vergaderen - geen verloren tijd

Creativiteit
Creatief zijn met peuters
Schminken en verkleden
Dansen, ritme en muziek – bewegen en dansen
Dansen, ritme en muziek – maken van instrumenten

