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Wat houdt deze opleiding in? 

Je wil als opvoeder werken met kinderen, 
jongeren of volwassenen met een men-
tale beperking, niet aangeboren hersen-
letsel of andere beperking. Je wil deze 
mensen ondersteunen in woonbegelei-
ding, dagondersteuning of individueel. 

Tijdens les- en stagemomenten krijg je 
inzicht in de ondersteuningsnoden van 
deze kwetsbare doelgroep en leer je met 
het netwerk communiceren, activiteiten 
en projecten organiseren en meewerken 
aan inclusie.

Welke modules zitten er in deze opleiding?

Er is mogelijkheid tot leerondersteuning.

Lesmodules (40 LT per module)

Sociaal-emotioneel begeleiden 

Levenslooppsychologie

Communicatief gedrag 

Communicatieve vaardigheden 

Samenwerkingsvaardigheden 

Observeren en rapporteren 

ICT 

Stage en supervisie 

Gesuperviseerde  
beroepspraktijk (960 uur)

Methodische werkbegeleiding en 
supervisie (120 uur) 

Orthopedagogische vraagstellingen 

Ortho-agogische vraagstellingen 

Psychosociale vraagstellingen 

Woon- en leefklimaat 

Werken met groepen 

Deontologisch en ethisch handelen 

Professionaliteit en kwaliteitszorg 

Emancipatorisch handelen 

Activiteitenbegeleiding 

Omgaan met moeilijk gedrag 

Verzorgen, veiligheid en gezondheid 

Expressieve vaardigheden 

Omgaan met diversiteit 

Methodisch handelen in de organisatie 

Omgaan met cliëntsysteem 

Actuele tendensen in de welzijnszorg 

Welzijn en gezondheidszorg 

Iets voor jou?
Jij bent iemand die:
 gemotiveerd is om te werken met 
 kinderen en volwassenen met een 
 beperking
 wilt werken aan zijn/haar basis-
 houding als opvoeder en kritisch naar  
 zichzelf kan kijken 

 minimum 18 jaar is en aan de voltijdse  
 leerplicht heeft voldaan
 een infomoment van Jeugd- en 
 gehandicaptenzorg op onze campus  
 gevolgd heeft

Welk traject volg je?

Welk diploma of certificaat behaal je?
Heb je al een diploma secundair onderwijs, dan ontvang je het diploma Jeugd- en gehan-
dicaptenzorg.
Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan ontvang je het certificaat Jeugd- en 
gehandicaptenzorg of volg je bijkomend de opleiding Aanvullende algemene vorming 
om je diploma Jeugd- en gehandicaptenzorg te behalen.

Wat kan je na de opleiding? 
 werken als opvoeder in een woonvoorziening voor mensen met een beperking
 werken als opvoeder bij dagondersteuning voor mensen met een beperking
 verder studeren aan de hogeschool: mogelijke vervolgopleidingen zijn Orthopedagogie,  
 Maatschappelijk werk en Verpleegkunde 

Lesplaats 
Je volgt les op Campus Mol (Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol). De lessen Aanvullende 
algemene vorming zijn te volgen op Campus Herentals DTL (Kerkstraat 38, 2200 Heren-
tals) en Campus Mol (Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol).

Je kan kiezen tussen een traject op 1,5 
jaar of een traject op maat. 


