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Inleiding:  
‘Probleemkinderen of kinderen met problemen?’ 

Beste medewerker in de kinderopvang 

Reeds voor de vijfde maal organiseert lerarenopleiding PXL-Education 
een studiedag voor medewerkers in de kinderopvang. Na het succes van 
de vorige jaren verwelkomen we u graag op deze dag met als centrale 
thema: Probleemkinderen of kinderen met problemen?  

Met dit thema spelen we in op de aanpak van dagelijkse en minder 
dagelijkse problemen die zich bij kinderen of in de omgang met kinderen 
(en hun ouders) kunnen voordoen.  
De verschillende lezingen en workshops die tijdens deze dag aan bod 
komen, bieden voor elk wat wils binnen deze thematiek.  

Wij hopen alvast dat u er uw gading in kan vinden en kijken samen met u 
uit naar deze leerrijke dag.  

Met vriendelijke groeten 

Els Huygens Koen Vandenhoudt 
Dagvoorzitter studiedag Coördinator levenslang leren 
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Praktisch

Locatie 

PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a, 3500 Hasselt 

Datum & tijdstip 

Vrijdag 20 november 2020, 10:00 - 15:00 

Doelgroep 

Medewerkers in de kinderopvang 

Dagprogramma 

10:00 - 10:15: Onthaal 

10:15 - 12:00: Keuzesessie 1 

12:00 - 13:00: Warme lunch in het buffetrestaurant 

13:00 - 14:45: Keuzesessie 2 

15:00: Einde 

Dagvoorzitter 

Els Huygens 

els.huygens@pxl.be 

Inlichtingen 

Koen Vandenhoudt, coördinator levenslang leren 

koen.vandenhoudt@pxl.be 

Bijdrage 

Deelnemer: € 100 

PXL-Alumni: € 85 (academiejaren 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017) 

PXL-Personeel: € 75 

PXL-Student: € 50 

Deze vorming komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.  

Inschrijven kan weldra.

mailto:koen.vandenhoudt@pxl.be
https://inschrijfformulieren.pxl.be/inschrijving.aspx?form_ID=5c91fa51
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Keuzesessies 

Klik op de keuzesessie voor meer informatie. 

Keuzesessie 1 (10:15 – 12:00) 

• EHBO bij baby’s en kinderen van 0-12 jaar (indien u deze sessie kiest, schrijft u

meteen ook in voor het gedeelte workshop sessie 2)

• Levensreddend handelen bij kinderen van 0-12 jaar (indien u deze sessie

kiest, schrijft u meteen ook in voor het gedeelte workshop sessie 2)

• Omgaan met kinderen met gehoorstoornis

• Geweldloze communicatie

• Overload en stress

• Angsten en faalangst

• Moeilijke et(t)ertjes

Keuzesessie 2 (13:00 – 14:45) 

• EHBO bij baby’s en kinderen van 0-12 jaar (indien u deze sessie kiest, schrijft u

meteen ook in voor het gedeelte workshop sessie 2)

• Levensreddend handelen bij kinderen van 0-12 jaar (indien u deze sessie

kiest, schrijft u meteen ook in voor het gedeelte workshop sessie 2)

• Omgaan met kinderen met gehoorstoornis

• Geweldloze communicatie

• Zelfvertrouwen en eigenwaarde

• Hoogsensitief: met honderd antennes op je hoofd…

• STOP 4-7
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Omschrijving van de keuzesessies 

1. EHBO bij baby’s en kinderen van 0 – 12 jaar

Gastspreker 

Delta Healthcare Consulting 

Inhoud 

Hoe verzorg je een brandwonde of een tekenbeet? Wat doe je bij een 

verstuiking of hersenschudding?  

Tijdens deze 3-uur durende opleiding gaan we in op het correct verzorgen 

en behandelen van veel voorkomende wonden en ongevallen bij baby’s 

en kinderen.  

Deze EHBO-cursus behandelt ondermeer:  

- Verbandleer

- Breuken, verstuiking

- Wondverzorging

- Insectenbeten

- Hersenschudding

- Flauwte

- Medicatie

Na de workshop ontvang je een EHBO-attest, erkend door Kind en Gezin, met 

een geldigheidsduur van 3 jaar.  

Doelgroep 

Alle doelgroepen 

Aantal deelnemers 

Max. 15 deelnemers per sessie 

Tijdstip 

• Keuzesessies 1 en 2 (indien u deze sessie kiest, schrijft u meteen ook in voor het gedeelte

workshop sessie 2)
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2. Levensreddend handelen bij kinderen van 0-12 jaar

Gastspreker 

Delta Healthcare Consulting 

Inhoud 

Wat als een kind in een levensbedreigende situatie belandt? Tijdens deze 

3-uur durende opleiding levensreddend handelen leer je juist reageren en

reanimeren. Kortom levens redden! De workshop cursus behandelt

ondermeer:

- Verstikking

- Verdrinking

- Verbranding

- Vergiftiging

- Stuipen

- Reanimatie van een baby en kind

We leren reanimeren volgens de laatste ERC-richtlijnen en gaan 

praktijkgericht te werk om de theorie te ondersteunen, met baby- en 

kinderreanimatiepoppen.  

Na de workshop ontvang je een erkend attest levensreddend handelen, erkend 

door Kind en Gezin, met een geldigheidsduur van 3 jaar.  

Doelgroep 

Alle doelgroepen 

Aantal deelnemers 

Max. aantal deelnemers: 15 

Tijdstip 

• Keuzesessies 1 en 2 ((indien u deze sessie kiest, schrijft u meteen ook in voor het

gedeelte workshop sessie 2)
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3. Omgaan met kinderen met gehoorstoornis

Gastspreker  

Benoît Ramakers: ervaringsdeskundige Dovencultuur 

Inhoud 

Tijdens de workshop leer je visueel communiceren met 

dove/gehoorgestoorde kinderen van 0 tot 6 jaar. Kinderen met een 

gehoorstoornis hebben moeite om oogcontact te maken waardoor veel 

communicatie misloopt. Hierdoor missen deze kinderen vaak ook het 

sociale contact en basisvertrouwen in de verzorgende figuren. Hoe kan je 

dit opvangen als begeleider in de kinderopvang?  

Leer enkele technieken, tips en tricks en dagelijkse gebarentaal.  

Doelgroep 

Gezinsopvang 0-2,5j (zelfstandig) 

Crèches 0-2,5j 

Buitenschoolse kinderopvang 2,5-6j 

Aantal deelnemers 

Max. 18 deelnemers 

Tijdstip 

Keuzesessie 1 en 2 
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4. Geweldloze communicatie

Gastspreker 

Annelies Peeters – Blabla, Huis voor Verbinding 

Inhoud 

Geweldloze Communicatie (GC), verbindende communicatie (VC) of 

Nonviolent Communication (NVC) is een wijze van communiceren 

ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg.  

Geweldloze communicatie heeft de intentie tot verbinding en reikt 

daarvoor een model aan met vier stappen, drie keuzes in communicatie 

en meerdere achterliggende concepten. De drie keuzes zijn: jezelf eerlijk 

uiten, empathisch naar de ander luisteren, en zelf-empathie (“met jezelf in 

contact blijven”). De uitdaging bestaat eruit om in balans met jezelf an de 

ander flexibel met deze processen om te gaan, en zo elkaar op 

behoefteniveau te vinden waarbij verbinding tot stand (kan) kom(t)(en). 

Tijdens deze workshop maken deelnemers kennis met de uitgangspunten 

en basisvaardigheden van Geweldloze Communicatie. We bekijken ze 

tegen het licht van de eigen (werk)situatie en toetsen ze aan eigen 

communicatiegewoonten. Tijdens deze studiedag wordt er vooral gefocust 

op communicatie met kinderen. We kijken hoe het model (en deze taal) 

kan helpen om op zoek te gaan naar gevoelens en behoeften van 

kinderen, voorbij het ‘ongewenste’ gedrag.  

Doelgroep 

Buitenschoolse kinderopvang 2,5 – 6 j 

Buitenschoolse kinderopvang 6-12j 

Beleidsmedewerkers georganiseerde kinderopvang 

Aantal deelnemers 

Max. aantal deelnemers: 20 

Tijdstip 

Keuzesessies 1 en 2 
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5. Overload en stress

Gastspreker 

Bart Moens en Nele Stockx- Iets Anders Compagnie V.O.F. 

Inhoud 

Niet enkel volwassenen worden slachtoffer van een burn-out, ook 

kinderen en jongeren raken steeds meer en steeds vroeger uitgeblust. We 

leggen een gigantische druk op onze kinderen. Vroeger speelden 

kinderen buiten en haalden ze kattenkwaad uit, nu worden ze op sport-, 

gitaar-, hiphop- én tekenles gestuurd en nadien ook nog naar de 

jeugdbeweging… Natuurlijk verwachten e dat de schoolprestaties daar 

niet onder lijden … 4 blz. wekelijkse toets in het vierde leerjaar, heuse 

toetsen in de kleuterklas… Hun tanden moeten recht, hun lijf niet te mager 

maar vooral ook niet te dik, niet te veel zus en niet te veel zo … De wereld 

waarin we leven wordt als ingewikkeld en dreigend ervaren… 

Deze sessie gaat over hoe belangrijk het is dat een kind ongedwongen 

kind kan zijn, wil het weerbaar in de wereld van morgen kunnen staan. 

Geef het de kans om te ontspannen en te doen wat het wil doen (échte 

vrije tijd), los van jouw verwachtingen… 

Doelgroep 

• Buitenschoolse kinderopvang 2,5-6j

• Buitenschoolse kinderopvang 6-12 j

• Beleidsmedewerkers georganiseerde kinderopvang

• Alle doelgroepen

Aantal deelnemers 

Max. aantal deelnemers: 30 per sessie 

Tijdstip 

Keuzesessie 1 
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6. Angsten en faalangst

Gastspreker 

Bart Moens en Nele Stockx- Iets Anders Compagnie V.O.F. 

Inhoud 

Iedereen is wel eens bang. Bang zijn behoort tot het leven van ieder van 

ons, ook tot het leven van kinderen. Een kind kan bang zijn voor heel 

verschillende dingen: een vreemd gezicht, een bezoek bij de dokter, 

spoken onder het bed, bang in het donker, maar ook voor die dreigende 

wereld die meer dan ooit via de social media tot onze kinderen komt … 

Volgens een Engelse studie zouden onze kinderen ‘het angstigste zijn’ 

ooit (terwijl het minder dan ooit nodig is!). 

En dan is er ook nog de faalangst. Heel veel kinderen hebben faalangst, 

ook kleuters! We leven in een prestatiemaatschappij en ‘falen’ is een 

taboe geworden… Liefst moet alles van de eerste keer ‘juist’ zijn. We 

moeten met z’n allen hoogdringend leren omgaan met falen en 

aanvaarden dat we niet overal goed in zijn en niet overal goed in hoeven 

te zijn… We bekijken in deze workshop  hoe we als opvoeder  het beste 

omgaan met (faal)angst bij kinderen.  

Doelgroep 

• Buitenschoolse kinderopvang 2,5-6j

• Buitenschoolse kinderopvang 6-12 j

• Beleidsmedewerkers georganiseerde kinderopvang

• Alle doelgroepen

Aantal deelnemers 

Max. aantal deelnemers: 20 per sessie 

Tijdstip 

Keuzesessie 1 
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7. Moeilijke et(t)ertjes

Gastspreker 

Karen Lavrijsen – Opti Me 

Inhoud 

In deze workshop verdiepen we ons in eetproblemen van kinderen die de 

deelnemers concreet in de praktijk ervaren. We werken met casussen die 

deelnemers vooraf bezorgd hebben. Tijdens het oplossen van deze 

casussen geeft Karen (diëtiste en psychologe) wetenschappelijk 

onderbouwde inzichten mee. Afgaande op de noden uit vorige 

studiedagen kunnen de inhouden gaan over hoe om te gaan met 

allergieën en intoleranties.  

Aangezien dergelijke medische problemen vaak overschat worden 

wegens zelfdiagnose (door ongeruste of niet wetende ouders, door vage 

vermoedens van de huisarts die plots voor waar genomen worden, …) 

kunnen zeker ook andere voeding gerelateerde thema’s aangevraagd 

worden om te verwerken in de sessie! Denk aan smaakontwikkeling, 

sociaal eetgedrag, … 

Om een degelijke voorbereiding te kunnen garanderen, verwacht de 

lesgever bij inschrijving dan ook een concrete vraag van jou als 

deelnemer die geïllustreerd wordt met een casus (jouw 

praktijkvoorbeeld uit het leven gegrepen). 

Welkom in deze praktijkgerichte workshop! 

Doelgroep 

• Alle doelgroepen

Aantal deelnemers 

Max. aantal deelnemers: 18 per sessie 

Tijdstip 

Keuzesessie 1 
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8. Zelfvertrouwen en eigenwaarde

Gastspreker 

Bart Moens en Nele Stockx- Iets Anders Compagnie V.O.F. 

Inhoud 

Een sterk zelfbeeld heeft meer invloed op een leven dan een hoog IQ. Het 

blijkt dat kinderen met eigenwaarde zich beter ontwikkelen, zorgelozer 

zijn, langer doorgaan met een taak, meer zelfvertrouwen hebben en 

gelukkiger zijn.  

Kinderen worden niet met eigenwaarde geboren. Het moet worden 

opgebouwd tijdens het leven en diep van binnen worden verankerd. Het 

gaat om een innerlijk weten dat je bijzonder bent. Zodat je je zelfrespect 

straks niet laat afhangen van cijfers, bezittingen of de mening van 

anderen. Je kunt als opvoeder helpen om een sterke basis  

Doelgroep 

• Buitenschoolse kinderopvang 2,5-6j

• Buitenschoolse kinderopvang 6-12 j

• Beleidsmedewerkers georganiseerde kinderopvang

• Alle doelgroepen

Aantal deelnemers 

Max. aantal deelnemers: 20 per sessie 

Tijdstip 

Keuzesessie 2 
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9. Hoogsensitief: met honderd antennes op je hoofd…

Gastspreker 

Bart Moens en Nele Stockx- Iets Anders Compagnie V.O.F. 

Inhoud 

Het is van alle tijden… en we vinden het terug in heel veel 

dierenpopulaties. Groepen wezens hebben er baat bij om een grote 

minderheid aan ‘sensitieven’ te hebben. Het zijn de hoogsensitieven die 

goede heelmeesters, adviseurs, kunstenaars, waarnemers, coaches (m/v) 

… zijn en waren …  

In deze tijd zijn er redenen om het hoogsensitieve te benoemen! We leven 

in een wereld met heel veel prikkels, verwachtingen, veranderingen, 

onrust, zintuigen, teisterende omgeving … Het zijn de hoogsensitieven die 

daar het eerst last van krijgen … 

Hoe ga je daarmee om als je zelf hoogsensitief bent, maar ook als je 

hoogsensitieven op moet voeden…  

Doelgroep 

• Buitenschoolse kinderopvang 2,5-6j

• Buitenschoolse kinderopvang 6-12 j

• Beleidsmedewerkers georganiseerde kinderopvang

• Alle doelgroepen

Aantal deelnemers 

Max. aantal deelnemers: 30 per sessie 

Tijdstip 

Keuzesessie 2 
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10. STOP 4-7

Gastspreker 

An Weglewski en Debbie Trippaers - CKG De Hummeltjes 

Inhoud 

STOP 4 – 7 is een trainingsprogramma voor kinderen van 4 tot en met 7 

jaar die moeilijk gedrag stellen thuis, op school en/of in de opvang. 

Gedurende 10 weken gaan we samen rond dit gedrag aan de slag met de 

kinderen, de ouders en/of de school/opvang.  

Tijdens de workshop krijgen we zicht op welke factoren invloed hebben op 

het gedrag van kinderen. We bekijken hoe we met een positieve aanpak 

meer gewenst gedrag kunnen doen voorkomen. We staan stil bij hoe we 

de kinderen hun sociale vaardigheden kunnen versterken. En tenslotte 

kijken we naar de gevoelens en gedachten achter het gedrag van 

kinderen met gedragsproblemen.  

Doelgroep 

• Buitenschoolse kinderopvang 2,5-6j

• Buitenschoolse kinderopvang 6-12 j

• Beleidsmedewerkers georganiseerde kinderopvang

Aantal deelnemers 

Max 22 deelnemers per workshop 

Tijdstip 

Keuzesessie 2 




