
 

 
 

Bink –modules op zaterdag 

 
Werk jij als kinderbegeleider in de gezinsopvang of in de groepsopvang (0-3j) ?  
 
Dan kan je op zaterdagvoormiddag modules volgen van de opleiding  
“Begeleider in de kinderopvang” en hiervan een deelcertificaat behalen. 
 
 
Welke modules?   
 

 BSK2 – Inrichten van de ruimte     (modulebegeleider: Nancy Coppens) 
 

 

 
Een goed ingerichte ruimte zorgt voor 
meer betrokkenheid en welbevinden bij 
de kinderen! 
 
Zowel de basisprincipes als praktische tips 
voor het indelen en inrichten van binnen- 
en buitenruimtes in de kinderopvang 
komen aan bod.  
 
Tips waarmee jij als BinK actief aan de slag 
kunt in de praktijk.  

 

 
 

 BSK4 – Samenwerken met ouders  (deel1)  ( modulebegeleider : Els Coucke) 
 

 
 

 
Het professioneel samenwerken met elke 
ouder staat centraal in deze module. 

Je leert kijken naar ouders door de 
ouderbril.  

Je krijgt inzicht in de manier waarop we 
communiceren en je leert nieuwe 
gespreksvaardigheden aan.  
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Wanneer?     
op zaterdagvoormiddagen van 8u40 tot 12u15  
 

zat 7/09/2019 BSK2  Inrichting van de ruimte 

zat 14/09/2019 BSK4 Omgaan met ouders 

zat 21/09/2019 BSK2  Inrichting van de ruimte 

zat 28/09/2019 BSK4 Omgaan met ouders 

zat 5/10/2019 BSK2  Inrichting van de ruimte 

zat 12/10/2019 BSK4 Omgaan met ouders 

zat 19/10/2019 BSK2  Inrichting van de ruimte 

zat 26/10/2019 BSK4 Omgaan met ouders 

zat 2/11/2019 Herfstvakantie 

zat 9/11/2019 BSK2  Inrichting van de ruimte 

zat 16/11/2019 BSK4 Omgaan met ouders 

zat 23/11/2019 BSK2  Inrichting van de ruimte 

zat 30/11/2019 BSK4 Omgaan met ouders 

zat 7/12/2019 BSK2  Inrichting van de ruimte 

zat 14/12/2019 BSK4 Omgaan met ouders 

zat 21/12 tot 4/1       Kerstvakantie 

zat 11/01/2020 BSK2  Inrichting van de ruimte 

zat 18/01/2020 BSK4 Omgaan met ouders 

 
 
Kostprijs?  
 

 Inrichting van de ruimte = 63,5 euro   
 Samenwerken met ouders ( deel 1) = 62,5 euro  

 
Opleidingscheques worden aanvaard!  
 
Interesse ?  
Op zaterdag 24 augustus om 8u30 ben je WELKOM op een info- en inschrijfmoment.  
Meld je aan via de website www.vspw.be . Zoek bij “opleidingen” naar de opleiding 
Begeleider in de kinderopvang en daar vind je het aanmeldingsformulier voor de 
zaterdagmodule!  
Wie vroeger reeds ingeschreven was kan via mail anndesmul@vspw.be de inschrijving 
regelen. 
 
Met vriendelijke groeten,   
Ann De Smul 
opleidingscoördinator   
anndesmul@vspw.be   
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