
 

 

Vakbeurs Kinderopvang 2016 

Voeten moe? Aan koffie toe? 

Vrijdag en zaterdag is UnieKO opnieuw present op de vakbeurs 

kinderopvang in Antwerpen. 

Vorig jaar waren de zitplaatsen beperkt, dit jaar gaan we ruimer. 

Zet u bij in onze 'Stand van zaken' nr. 22. 

Op vrijdagnamiddag zitten we met Zorginspectie samen, op zaterdag  ruimen we om 11u plaats 

voor 'de wijze wijven'. De eeuwige student vertelt verhalen uit 'terug naar de schoolbanken' en UnieKO 

heeft ook nog wel een en ander in petto. 

Vrijdagnamiddag geeft UnieKO ism Xerius een voordracht 'Het leven zoals het is als zelfstandige in de 

kinderopvang'. 

Zaterdagnamiddag vult Zorginspectie de leeszaal en komt ons een en ander uit de doeken doen.  

UnieKO hoort, ziet én deelt het met de sector via FB live! 

We zien u graag..... 

terug. 

 

Subsidies 2017: Budget van 9,5 miljoen voorzien. 



 

Er zijn opnieuw middelen vrijgemaakt voor de kinderopvang wat toe te 

juichen is in tijden van zware besparingen.  

Maar er zijn al vele jaren vele handen te vullen. 

Zal T0, T1, T2B  of T3 in de prijzen vallen of is er geld voor de flexibele 

kinderopvang of voor buitenschoolse opvang? 

17 500 nieuwe plaatsen creëren in dagopvang tegen 2020 is nog een 

zeer grote opdracht. 

Allemaal een klein beetje geven zal moeilijk zijn... 

  

 

Vorming op maat van uw kinderopvang 

U wil graag vorming volgen maar het is vaak ver of laat. U zou het wel 

willen organiseren bij u in de buurt of u wil vorming ook samen met uw 

ouders? 

Dan helpen wij u graag verder. Want samen vorming organiseren 

maakt de betrokkenheid veel groter. Zeker wanneer het kinderen 

aanbelangt. 

Zijn er thema's die u graag aan bod wil laten komen, laat het ons weten. 

Momenteel kan je zeker al inschrijven voor:  Levensreddend handelen, ziek kind in de opvang, zelfstandig 

zijn of worden, werkgever zijn of worden, gezond eten, kwaliteitshandboek, taalontwikkeling en sociaal 

ondernemen. 

Meer info rond het organiseren van een vorming kan je bekomen op administratie@unieko.be 
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Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier 

Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier 
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