Opvoeder/
Begeleider
Hoe ziet mijn job eruit?
Sommige mensen kunnen niet (meer) voor zichzelf
of hun kinderen met een handicap zorgen. Dit
komt door verschillende factoren: een lichamelijke
of geestelijke handicap, ouderdom of psychische
problemen. Als opvoeder begeleid ik deze mensen in
hun thuissituatie of in een instelling. Ik creëer voor
hen een prettige sfeer en stimuleer hen om zoveel
mogelijk zaken zelfstandig te doen. Daarnaast verricht
ik ook een aantal administratieve taken. Ik onderhoud
contacten met de ouders, artsen en vrienden van de
bewoners.

Waar en wanneer
werk ik?
Als opvoeder kan ik in verschillende organisaties
aan de slag. Zo kan ik werken in een voorziening
voor mensen met een mentale en/of fysieke
handicap of in de bijzondere jeugdzorg.
Dat kan ook in een centrum voor kinderzorg- en
gezinsondersteuning, een dienst voor begeleid
zelfstandig wonen of in een schoolinternaat.
Ik vind het niet erg om in ploegen te werken. Ik werk
tijdens de dag, namiddag of nacht. Ook werken in
het weekend en op zon- en feestdagen hoort erbij.

Ik werk graag met en voor …
KINDEREN, JONGEREN OF MENSEN MET EEN
HANDICAP

MET WIE WERK IK
SAMEN?
Ik werk samen met andere opvoeders
binnen de organisatie. Ook dokters en
verpleegkundigen kunnen mijn collega’s
zijn.

WELKE OPLEIDING
KAN IK VOLGEN?
In het TSO volg ik in de 3de graad de opleiding
Jeugd- en gehandicaptenzorg. Nadien kan ik
nog de Se-N-Se opleiding Internaatswerking of
Leefgroepenwerking kiezen.
Ik kan ook kiezen om een opleiding te aan te
vatten in het hoger onderwijs (Bachelor in de
orthopedagogie) of in het volwassenenonderwijs.
Meer informatie hierover op:
www.onderwijskiezer.be

IK kies voor OPVOEDER/
BEGELEIDER WANT:
• Ik ben geduldig maar ook consequent
met andere mensen
• Ik kan grenzen aangeven
• Ik ben aandachtig voor andere en zie
wat rondom mij gebeurt
• Ik kan snel inspelen op situaties
• Ik functioneer goed in een team
• Ik kan me goed inleven

