
Time check! 
Vorming voor IBO’s 

 

Vind het juiste evenwicht tussen opvangtijd organiseren  

en kinderen hun vrijheid gunnen.  

Kind & Samenleving vzw – Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel – 02/894 74 61 – info@k-s.be 

Hoe verloopt de vorming?  

1. We vertrekken vanuit uw eigen IBO 

We analyseren samen de manier waarop uw 
IBO de tijd voor kinderen vastlegt of juist 
open laat. 

2. Quality time voor kinderen 

Soms zoeken kinderen geborgenheid en wil-
len ze zich vooral thuis voelen in de opvang. 
Soms willen ze helemaal zélf hun keuzes ma-
ken. We leggen uit hoe uw IBO op beide be-
hoeften van kinderen kan inspelen. 

3. Aan de slag voor uw IBO 

We plannen samen concrete acties waarmee 
uw IBO zijn tijdsorganisatie optimaal kan aan-
passen aan de beleving van kinderen. We leg-
gen prioriteiten vast, maken een stappenplan 
op en werken de acties uit die het meest 
effect op het terrein zullen hebben. 

Hoe zorg je dat kinderen echt genieten 

van hun vrije tijd in uw IBO? 

• Praktijkgerichte vorming van 3 uur 

• Op maat van uw eigen IBO 

• Voor gemengde groepen van coördinatoren én begelei-
ders, die zeker uit verschillende vestigingen mogen ko-
men 

• Kan ingepland worden tussen ochtend- en middagopvang 

• 360 euro plus vervoerkosten (in principe met OV) 

• Info en bestellen: info@k-s.be of op de website van Kind 
& Samenleving: www.k-s.be/ons-aanbod/ 

Kobe zit te spelen en stopt plots 
om op de gang een koekje te halen 
uit zijn rugzak. Kan dat zomaar? 

De begeleiders organiseren een 
reeks balspellen in ploegjes. Noura 
heeft geen zin meer om mee te 
doen en zet zich opzij. Mag dat? 

Kind & Samenleving ontwikkelde 
de vorming Time check! op basis 
van haar onderzoek naar de tijds-
beleving van kinderen in de bui-
tenschoolse opvang en daarbuiten. 
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