▶ Kennismakingstraject gezinsopvang:
Starten als onthaalouder?
Schrijf je in voor de module:
Kennismaken met de kinderopvang en werken in de
gezinsopvang

Wat?

Sinds 1 april 2014 gelden nieuwe startvoorwaarden voor onthaalouders. Wie wil starten als
onthaalouder moet beschikken over een attest van de module Kennismaken met de
gezinsopvang en/of een attest van de module Werken in de kinderopvang. Beide attesten
kun je behalen door deel te nemen aan het Kennismakingstraject Gezinsopvang.
Waarom?

De job als onthaalouder is een mooie maar ook zware job. Goede informatie is dan ook
ontzettend belangrijk voor je van start gaat als onthaalouder. Dit kan je helpen om een
doordachte keuze te maken voor de job en de start goed voor te bereiden.
Inhoud?
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De taken van een onthaalouder
Kwaliteitseisen en regelgeving
Werken als aangesloten of zelfstandige onthaalouder?
Je rechten als onthaalouder
Inkomsten en uitgaven
Een veilige en stimulerende gezinsopvang
Samenwerken met ouders
Verzorging en gezonde voeding
Levensreddend handelen bij kinderen
Inrichting van de opvangruimte
Organisatie van de opvang
Combinatie job & gezin
Je draagkracht als (toekomstige) onthaalouder
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Wanneer?

- 11/09/20: van 8.30 – 16.30 u. *
- 18/09/20: van 9.00 – 16.00 u.**
- 25/09/20: van 9.00 – 16.00 u.**
- 02/10/20: van 9.00 – 16.00 u. *
- 09/10/20: van 9.00 – 12.00 u.**
- 16/10/20: van 9.00 – 12.00 u. *
- 23/10/20: feedbackgesprek (op afspraak) *

* Deze lesdag is voor alle cursisten, zowel voor de cursisten die 20 uur als 40 uur les volgen.
** Deze lesdag is enkel voor de cursisten die 40 uur les volgen.
Waar?

CVO HIK Campus Mol, Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol
Kostprijs?

Deelname kost € 70 (inschrijvingsgeld + cursusgeld).
Je betaalt het bedrag bij aanvang van de eerstelesdag.
Opleidingscheques worden aanvaard. Daarmee betaal je ongeveer de helft van de kostprijs.
Inschrijven?

Inschrijven kan via deze link:
Inschrijven voor de opleiding

Info en contact?

CVO HIK Campus Mol
014/31 70 61
Contactpersoon: Inne Vangeel (inne.vangeel@hik.be)
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