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Betrokkenheid

CENTRUM VOOR ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS

INTERESSE?
CONTACTEER ONS !

TEAMGERICHT AANBOD KINDEROPVANG

Wij bespreken samen wat jouw team nodig
heeft om nog meer kwaliteit te bieden.

CEGO wil ook dit jaar de beste ondersteuning aan jullie opvangvoorziening bieden. We inspireren jullie graag met onze coachings,
vormingen en nog veel meer. CEGO komt naar je toe!

016/37 41 46
cego@kuleuven.be
www.cego.be

Thema’s voor teamgerichte vormingen:

cego biedt de volgende formules aan:

Vorming

We leggen onze focus op sociaal-emotionele en pedagogische thema’s. Deze bieden we zowel
individueel als teamgericht(pedagogische studiedagen) aan. Indien er interesse is voor een
specifiek thema, kan dit steeds aangevraagd worden.
PRIJZEN: 3 tot 4 uren € 585 | hele dag (6u.): € 999 (1 onderwerp) | € 1100 (2 onderwerpen)

Coaching op de werkvloer

Ben je op zoek naar verandering in jouw opvang of leefgroep? Een van onze vormingsmedewerkers
komt in je voorziening/groep en gaat samen met jou en je team aan de slag met jullie vragen en
bezorgdheden.
PRIJZEN: € 400/3u
Let wel! Bij het boeken van een coaching traject (min. 4 coachings/jaar): € 350/ 3u

Welbevinden en Betrokkenheidsonderzoek (ZiKo)

Omdat welbevinden en betrokkenheid de procesvariabelen zijn en we aan de hand van het ZiKo
instrument door de ogen van de kinderen kijken en zo het effect van onze aanpak en dus de kwaliteit
van onze opvang in kaart kunnen brengen, biedt CEGO de mogelijkheid om een uitgebreide ZiKoobservatie uit te laten voeren in jouw voorziening. Tijdens de observatie zal de observator aan de
hand van scanning met het ZiKo instrument, observatie en bevraging van de medewerkers de sterktes
van de leefgroep en de groeikansen in kaart brengen. De leefgroep ontvangt nadien een verslag van
deze observatie (en het eventuele beeldmateriaal dat gemaakt werd tijdens de observatie).
PRIJZEN: €600 ( onderzoek in 1 leefgroep incl. verslag)

Traject

Vanuit een intakegesprek plannen we een traject in jouw voorziening. Een traject kan een halve
studiedag (zie ons aanbod voor mogelijke thema’s) gevolgd door een observatie, een coaching
en een nabespreking met het team omvatten. Vanaf 3 contactmomenten over hetzelfde
onderwerp spreken we over een traject.
PRIJZEN: contacteer ons voor een offerte op maat via cego@kuleuven.be

VERVOERSONKOSTEN: forfait 55€
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Introductie in het pedagogisch raamwerk (MeMoQ)
De ervaringsgebieden en sleutelervaringen laten leven in je opvang (MeMoQ) nieuw !
Aan de slag met het Zelfevaluatie Instrument! Introductie (MeMoQ) nieuw !
Educatieve ondersteuning in de praktijk! nieuw !
Welbevinden en betrokkenheid observeren met ZiKo
Inrichting van de ruimte (1 dagdeel 3u)
Aan de slag in je ruimte – ACTIE! (volledige dag 6u)
Boeiend Buiten!
Beleving en ontwikkeling volgen van elk kind met ZiKo-Vo - introductie
Aan de slag met ZiKo-Vo (introductie + verdieping) (2 dagdelen)
Kinderspel: activiteiten met baby’s en peuters
Mijn opvang op maat van mijn baby’s! nieuw !
Taal, Talig, Taal-ssst!
Met ‘stijl’ omgaan met kinderen
Omgaan met moeilijk gedrag
Straf belonen!? Wat moet ik doen? nieuw !
Wennen in de opvang nieuw !
Ervaringsgericht coachen, voor verantwoordelijken en coaches in de kinderopvang.
(incl.publicatie) nieuw !
19. Help! Tieners in de opvang IBO !
20. Kids got talent! IBO !
21. Actieve Kinderopvang in samenwerking met VIGeZ voor IBO
22. Gezonde kinderdagverblijven in samenwerking met VIGeZ

INDIVIDUEEL AANBOD KINDEROPVANG 2017-2018
CEGO organiseert workshops voor iedereen! We selecteerden thema’s die
aansluiten bij de noden van de medewerkers en de vereisten van de regelgeving
zodat we samen kunnen werken aan kwaliteitsvolle kinderopvang. Uitgezonderd
het traject ‘ervaringsgericht coachen in de kinderopvang’ gaan onze individuele
workshops door van 19u30 tot 22u.

Introductie Ziko-Vo
woensdag 17/01/2018
donderdag 18/01/2018

Leuven
Gent

Welbevinden en betrokkenheid
observeren met ZiKo
woensdag 07/02/2018
donderdag 08/02/2018

Leuven
Gent

Introductie in het pedagogisch
raamwerk (MeMoQ) – nieuw !
maandag 25/09/2017
maandag 04/12/2017
dinsdag 05/12/2017

Leuven
Hasselt
Gent

Aan de slag met het Zelfevaluatieinstrument (MeMoQ) – nieuw !
woensdag 11/10/2017
donderdag 14/12/2017
woensdag 24/01/2018
maandag 19/03/2018
donderdag 22/03/2018

Leuven
Gent
Hasselt
Leuven
Gent

Straf? Belonen!
Wat moet ik doen – nieuw !
woensdag 29/11/2017
maandag 27/11/2017
maandag 05/03/2018

Leuven
Gent
Hasselt

Inrichting van de ruimte
donderdag 22/02/2018
woensdag 18/04/2018

Gent
Leuven

Kinderspel:
activiteiten met baby’s en peuters
donderdag 25/01/2018
woensdag 21/02/2018

Gent
Leuven

Taal, Talig, Taal-ssst – nieuw !
dinsdag 06/03/2018
donderdag 03/05/2018

Gent
Leuven

Ervaringsgericht coachen in de
kinderopvang - nieuw ! (1.5 dag)

vrijdag 24/11/2017 van 9u tot 15u30
en vrijdag 12/01/2018 van 9u tot 12u Gent
vrijdag 17/11/2017 van 9u tot 15u30
en vrijdag 26/01/2018 van 9u tot 12u Leuven

VOOR MEER INFORMATIE
EN INSCHRIJVINGEN:
WWW.CEGO.BE

