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Hallo!  

Mijn naam is  Jolien Detavernier. 

Ik ben een levensgenieter die graag 

omringd wordt door familie en vrien-

den. Ik hou van reizen, avonturen en 

uitdagingen.   

Ik ben laatstejaarsstudente Pedago-

gie van het Jonge Kind en dit jaar 

krijg ik het privilege om in Xzekoo 

mijn afstudeerstage te volbrengen. 

Voorgaande jaren deed ik stage in 

KDV Bengelhof en KDV 

De Rakkertjes in Gent. 

Ik kijk er heel erg naar uit om met 

jullie samen te werken en nieuwe 

kennis op te doen!  

Tot binnenkort! 

Stagiaire bij 
Xzekoo  

Een Stukje uit de peda-

gogische visie van 

Vlaanderen  

Een holistisch kindbeeld, wat wil dat nu precies 
zeggen?   
  
Volgens Michel Vandenbroeck, professor aan 
de Universiteit Gent, zijn de medewerkers van 
de kinderopvang geschoold om verschillende 
ontwikkelingsdomeinen naast elkaar te bekij-
ken. Je hebt sociale, emotionele en verstande-
lijke ontwikkeling. Dit is voor niemand nieuw. 
Deze domeinen geven ons handvaten om over 
de kinderen en hun ontwikkeling te praten. 
Maar hier zit ook een valkuil, aldus Vanden-
broeck. In theorie kunnen we alles naast elkaar 
zetten maar in realiteit zien we dat alles samen-
valt.   
  
Een ‘normale ontwikkeling’ wordt nergens be-
schreven binnen het pedagogisch raamwerk. In 
het raamwerk betekent de holistische kijk dat 
kinderen verschillende dingen tegelijkertijd le-
ren. Ze leren met hun hart, hoofd en handen. 
Het betekent ook dat zorg en ontwikkeling bij 
kinderen niet van elkaar te scheiden zijn. Daar 
hebben medewerkers in de kinderopvang een 
grote taak in. Zij zorgen ervoor dat kinderen 
hun sterktes ten volle ontplooien.   
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Videocoaching 
 

Heb je ook zin om als een vlieg doorheen jou opvang te vliegen? Samen met je pedagogisch on-
dersteuner verwonderd kijken naar de wisselwerking tussen jou en de kinderen. Je eigen sterk-
tes zien (in kwaliteitsvolle interacties) of de totale ontwikkeling en ervaringen van kinderen te ob-
serveren? Dan is videocoaching zeker iets voor jou! 
 
Uit ervaring weten we dat kijken naar jezelf in interactie met de kinderen altijd een beetje span-
nend is maar, daarvoor niet minder interessant of leerrijk! Door videocoaching toe te passen, 
biedt je rijke ontwikkelingskansen aan de kinderen. Je krijgt een andere kijk op je werking en dit 
kan je aanzetten tot denken en anders handelen. Videocoaching is ideaal om alle dimensies van 
MeMoQ aan bod te laten komen. 
 
Wil jij ook ervaren hoe jouw pedagogisch handelen anders en misschien wel efficiënter én leuker 
kan? Neem dan zeker contact op met je pedagogisch ondersteuner en ga de confrontatie aan. 

 

Eerste hulp bij autisme…  
 
  
Xzekoo nam op 14 oktober deel aan de ‘Ontmoetingsdag voor inclusieve kinderopvang’ in 
Brugge. Het doel van deze voormiddag was om het werkveld wat meer vertrouwd te 
maken met de inclusieve gedachte binnen kinderopvang. Naast de drie inclusiecoaches in 
West-Vlaanderen, waren ook de zes thuisbegeleidingsdiensten, die werkzaam zijn in onze 
provincie, aanwezig. We leerden onder andere vzw Victor beter kennen. Zij werken 
specifiek rond autisme. In de opvang hebben jullie waarschijnlijk ook soms vragen over 
autisme. Want dit is een specifieke zorgbehoefte die moeilijk te detecteren is op zo’n 
jonge leeftijd. Willen jullie hier meer over weten? Surf dan zeker naar volgende websites:  
  
www.autismecentraal.com  
www.participate-autisme.be  
  
Spreek zeker ook je ondersteuner hierover aan!  

Beelden… 
 

Confronteren 
 

Verrassen 
 

Verwonderen 
 

maken trots 
 

inspireren 

© www.kortenberg.kwandoo.com 

© www.arteveldehogeschool.be 

http://www.autismecentraal.com
http://www.autismecentraal.com
http://www.participate-autisme.be
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Activiteit: rinkelsokken 
  
Leeftijd: Baby’s en kruipers   
Materiaal: sokken en belletjes   
  
Baby’s reageren enthousiast op geluidjes van ramme-
laars maar, vaak is de rammelaar veel te zwaar waar-
door ze het steeds laten vallen. Geen probleem! Wan-
neer je enkele rinkelbellen stevig vast naait aan een 
paar sokken, hebben kinderen eindeloos spelplezier 
en kunnen ze muzikaal bezig zijn tijdens het vrij spel-
moment. Ook kan je de sokken rond hun handjes 
doen. Je zal merken dat baby’s zelf gefascineerd wor-
den door hun eigen kunnen.   
 

© www.speelbank.be   

Werking Xzekoo vanaf september 
 

Vanaf september zijn er enkele veranderingen in het kinderopvanglandschap.  
 
Kinderopvang heeft meer vrijheid om beroep te doen op ondersteuning. Dit kan intern vanuit 
jouw eigen voorziening of extern. Zoals jullie al weten blijft Xzekoo klaarstaan voor jullie alle-
maal! Voor kinderopvang met meer dan 18 plaatsen IKT is dit betalend vanaf september 
2019. De samenwerking wordt op maat samengesteld zodat er nog steeds op maat wordt ge-
werkt.  
 
Heb je hier vragen over? We helpen je graag verder op weg!  
 
Meer informatie kun je hier vinden:  
https://www.kindengezin.be/img/ondersteuning-artikel32.pdf  
  
Ook de ondersteuners staan ter beschikking om te luisteren.  
 

https://www.kindengezin.be/img/ondersteuning-artikel32.pdf


 

Artikel 32: thema opnamebeleid 

Artikel wat?  
 
Vanuit de vergunningsvoorwaarden wordt er verwacht dat jij aan de slag gaat met jouw peda-
gogisch beleid. Één van deze aandachtspunten is jouw opnamebeleid.  
 
Hoe sta jij tegenover gezinnen? Welke acties onderneem jij om mensen te verwelkomen?  
 
Xzekoo ging hier vorig jaar al mee aan de slag en organiseerde een workshop over de 
‘Sociale functie binnen de kinderopvang’ , na deze boeiende workshops werden er tools ont-
worpen om jouw eigen opvang te versterken. Deze tools werden samengevoegd tot een 
‘opstapbox’.   
 
Tijdens lerende netwerken gingen we met deze ’opstapbox’ al aan de slag en de reacties wa-
ren lovend. Elke kinderopvang kon met eigen acties naar huis.  
 
Zit jij in een lerend netwerk en wil je hier ook mee aan de slag?  
Contacteer je ondersteuner voor een volgend lerend netwerk.  
  
Meer info omtrent deze vergunningsvoorwaarden?  
https://www.kindengezin.be/img/vergunning-bvr-bp.pdf  

 

Boekenidee 

KIEKEBOE –GIUILIANO FERRI  
  
Kinderen zijn dol op kiekeboe-spelletjes. Dit 

interactief boekje neemt je mee naar het 

dierenrijk. Welke dieren zitten achter de 

flappen verstopt? Als ze hun poten of vleu-

gels weghalen, zie je het meteen!   

 

Kiekeboe! is verkozen tot BoekStart Baby-

boekje in 2016. 

© www.stedelijkonderwijs.be 

https://www.kindengezin.be/img/vergunning-bvr-bp.pdf


 

Contactgegevens ondersteuners 
 

Dursun Akbel                
Dursun.akbel@arteveldehs.be          0470232464 
 
Maxime Locqueneux           
Maxime.locqueneux@arteveldehs.be           0470232609  
 
Tatiana Devadder                                               
Tatiana.devadder@arteveldehs.be         0470232144 
 
Fleur Gauquie   
Fleur.gauquie@arteveldehs.be             0470232540 
 
 

Planning Xzekoo najaar 2020 
  
Ook in het najaar heeft Xzekoo verschillende activiteiten op de planning staan.  
  
Wissel je graag ervaringen uit en hoor je graag tips van andere collega’s over thema’s die jullie 
zelf kiezen? Dan moet je zeker deelnemen aan de netwerken in verschillende regio’s. Spreek je 
ondersteuner hierover aan, dan gaan we samen op zoek naar het best passende lerend net-
werk.   
  
Werk je graag diepgaander rond een thema waar je ook concrete acties uitwerkt? Dan moet je 
zeker deelnemen aan de workshops in verschillende regio’s:   
• Thema: Verontrustende situaties in de kinderopvang   

 Torhout: 3 maart 2020 en 28 april 2020 (twee avonden per reeks)   
  
• Thema: Educatieve ondersteuning in de kinderopvang   

 Waregem: 4 maart 2020 en 29 april 2020 (twee avonden per reeks)   
  
Voor alle activiteiten krijg je tijdig een uitnodiging waar inschrijving verplicht is.   


