Kennismakingstraject gezinsopvang

Starten als onthaalouder?
Schrijf je in voor de modules

‘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.

Waar?
CVO VSPW MOL, Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol

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?














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?
Donderdag 26/04/18 van 8.30tot16.30*
Donderdag 03/05/18 van 9u tot 16u
Donderdag 17/05/18 van 9u tot 16u
Donderdag 24/05/18 van 9u tot 16u*
Donderdag 31/05/18 van 9u tot 12u
Donderdag 07/06/18 van 9u tot 12u*
Donderdag 14/06/18 van 9u tot 12u*
*lesdagen cursisten module 20u

Kostprijs?
Deelname kost €70.
Opleidingscheques worden aanvaard. Daarmee betaal je ongeveer de helft van de
kostprijs.

Inschrijven?
Inschrijven kan via de website of via deze link:

Inschrijven voor de opleiding
Let op, je inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld!
(zie inschrijvingsformulier)

Info en contact?
CVO VSPW Mol, 014/31 70 61
Contactpersoon: Myriam Prévot
myriam.prevot@vspwmol.be

Rekeningnummer CVO VSPWMol

IBAN BE71 4133 0581 3169 BIC KREDBEBB

