
                                                                       
 

Oproep voor een train-de-trainer-programma  

‘Warme en Inclusieve Transities’ 

 

In een notendop: 

Gezocht:  

Tandems van begeleiders/coaches – in de zeer brede zin van het woord – van enerzijds 

kleuterleerkrachten/teams en anderzijds kinderbegeleiders en hun teams (in de kinder- en 

buitenschoolse opvang).  

Waarom? 

We willen deze tandems sterker maken in het coachen van leerkrachten en kinderbegeleiders om 

een warme en inclusieve overgang van thuis/kinderopvang naar het 

kleuteronderwijs/buitenschoolse opvang te garanderen, met veel respect en empathie voor 

(kwetsbare) ouders en kinderen. 

 

 

Beste, 

Het VBJK (Vernieuwingen in de Basisvoorzieningen van het Jonge Kind) en SDL-UGent (Steunpunt 

Diversiteit en Leren, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) slaan al enkele jaren de handen 

in elkaar om alle professionals die met kinderen van 0 tot 6 jaar werken ‘warm’ te maken voor 

‘warme transities’. Dat deden we in een AMIF-project dat uitmondde in het boek “Warm, Welkom en 

Wederkerig. Naar een goede ouder-schoolsamenwerking. Inspiratieboek voor het kleuteronderwijs”. 

Dat doen we nu opnieuw als co-partners in het Europese InTrans-project waar we met internationale 

collega’s ook beleidsmakers willen oproepen aandacht aan die ‘warme en inclusieve transities’ te 

schenken. 

Onze deelopdracht bestaat erin om in het academie/schooljaar 2020-21 een train-de-trainer-

programma op te zetten. We zoeken begeleiders en coaches uit de sectoren onderwijs en welzijn die 

lokaal een tandem willen vormen om hieraan deel te nemen, die al een traject rond warme transities 

hebben lopen of er één willen opstarten. Aan deze tandems bieden wij kosteloos 5 bijeenkomsten 

(volle dagen) en een digitaal leerplatform aan waarin we zowel input verzorgen rond deelthema’s als 

voor intervisie en ervaringsuitwisseling zorgen. Kernvraag van deze bijeenkomsten is: ‘wat hebben 

trainers nodig om kinderdagverblijven en scholen op een goede manier te ondersteunen in het kader 

van (inclusieve) transities en pedagogische continuïteit?’ 

  



                                                                       
 

Bijgevoegd vindt u meer info (over het aanbod en de voorwaarden tot deelname. De inschrijving 

loopt tot 29 mei 2020. 

Ongetwijfeld heeft u nog vele vragen over dit opzet. U kunt ons te allen tijde mailen met deze 

vragen. We voorzien ook twee momenten waarop we uw (vooraf doorgegeven) vragen via skype, 

whereby ... zullen beantwoorden: op 26 maart in de voormiddag (9u30-12u) en op 2 april in de 

namiddag (13u30-16u30) staan we ter uwer beschikking! 

Alvast van harte bedankt om dit te overwegen. We kijken al uit naar uw deelname! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Katrien Van Laere, VBJK, katrien@vbjk.be 

Jan De Mets, SDL-UGent, jan.demets@ugent.be 
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