Infomoment
zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u
KTA1 Vildersstraat 28 3500 Hasselt
Inschrijvingsmomenten
van maandag 9 januari tot 27 januari 2017
Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven
T 011 82 48 66 infotko@cvo-step.be

INLEIDING
Werk je graag met jongeren? Zit het zorgen je in de genen? Ben je bereid om mensen met
een handicap te ondersteunen? Dan is de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg misschien
wel iets voor jou! Als opvoeder/begeleider ga je aan de slag in de gehandicaptenzorg, de
bijzondere jeugdzorg en het algemene welzijnswerk. De keuze is groot!

In deze opleiding reiken we je handvaten aan om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de
arbeidsmarkt. Je krijgt psychologische, (ortho)pedagogische en sociale modules waarin
specifiek aandacht wordt gespendeerd aan de voorbereiding voor jou als
opvoeder/begeleider. De opleiding is voornamelijk praktisch gericht zodat je zoveel mogelijk
ervaring kan opdoen tijdens je studie.

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

OMVANG
In totaal zijn er 1560 lestijden verspreid over 30 lesmodules aangevuld met stage. Dit komt
overeen met 2,5 schooljaar.

MODULES
Communicatief gedrag
Communicatie is overal. In deze module sta je stil bij het communicatieproces: verbaal en
non-verbaal gedrag en hun effect op de communicatie, stoornissen in de communicatie en
hoe deze aan te pakken,…

Communicatieve vaardigheden
Deze module gaat verder op de bovenstaande module. Alles wat je in Communicatieve
vaardigheden hebt geleerd, ga je nu omzetten in praktijk: je leert actief luisteren, gepast nonverbaal gedrag te vertonen, ik-boodschappen te gebruiken,…

Samenwerkingsvaardigheden
Zoals de naam van de module het al zegt, leer je in deze module samen te werken met
anderen. Je leert deel te nemen aan teambesprekingen en vergaderingen door gepaste
feedback te geven en in open dialoog te treden met collega’s.

Expressieve vaardigheden
Er zijn vele manieren om om te gaan met de cliënt en zijn systeem. In deze module leer je ze
allemaal kennen: drama, beweging, spel, muzikale en beeldende expressie. Dit is dan
voornamelijk een praktische module waar je verschillende vaardigheden leert te hanteren.

ICT
Je leert hoe je adequaat kan opzoeken met een computer. Welke zoeksystemen bestaan er?
Welke systemen bestaan er om informatie te verspreiden? Welke persoonlijke
informatiesystemen bestaan er? Welke hulpmiddelen zijn er om persoonlijke en
administratieve dossiers aan te maken en bij te werken? Je leert de antwoorden op deze
vragen allemaal kennen in de module ICT.

Omgaan met diversiteit
In het werkveld van de opvoeder/begeleider komen er diverse cliënten en cliëntsystemen
voor. Daarom is belangrijk om wat bij te leren over diversiteit. Cultuur, multiculturaliteit,
interculturaliteit, maatschappelijke ongelijkheid en achterstelling, kwetsbare groepen,
interculturele communicatie en je eigen beroepshouding zijn hierbij sleutelwoorden.

Deontologisch en ethisch handelen
Welke rechten en plichten heb je als opvoeder/begeleider? Welke rechten en plichten heeft
je cliënt en zijn systeem? Zaken als beroepsgeheim, de wet op de privacy en meldingsplicht
worden hier aangepakt.

Emancipatorisch handelen
Je leert sterktes en zwaktes te ontdekken. Niet alleen in jezelf maar ook in je cliënt en zijn
systeem. Daarnaast leer je hoe je de cliënt kan helpen bij het verhelderen van zijn hulpvraag.
Deze informatie ga je gebruiken om de cliënt en zijn systeem te stimuleren om doelen te
bereiken en te ondersteunen en begeleiden waar nodig.

Professionaliteit en kwaliteitszorg
In deze module leer je te handelen vanuit je eigen plaats ten opzichte van de cliënt en
binnen de organisatie. Wat is je bevoegdheid? Wat zijn je mogelijkheden? Hoe bewaak je de
eigen draagkracht? Hoe kan je betrokken zijn maar toch voldoende professionele afstand
behouden? Je leert ook reflecteren over je eigen sterktes en zwaktes.

Welzijn en gezondheidszorg
In België zijn er bepaalde inzichten en opvattingen over zorg. In deze module leer je de
Sociale Kaart en actuele ontwikkelingen in het welzijnswerk en de gezondheidszorg kennen.

Levenslooppsychologie
Het gedrag van een kind, een volwassene en een oudere kunnen heel verschillend zijn. In
deze module leer je de verschillende fasen van de ontwikkeling kennen. Op die manier krijg
je meer inzicht in de cognitieve, sociale, emotionele, spel- , taal- en
persoonlijkheidsontwikkeling van de mens en hoe je deze kan stimuleren.

Orthopedagogische vraagstellingen
Je leert relevante informatie over de cliënt in het algemeen en over zijn hulpvraag in te
winnen. Zo wordt er nagegaan welke problematiek(en) de cliënt heeft: mentaal, visueel,
auditief, lichamelijk of meervoudig. Er wordt aangeleerd welke begeleidingsstijlen en –
methodieken er bestaan per doelgroep.

Ortho-agogische vraagstellingen
In deze module krijg je inzicht over de hulpvraag van de cliënt door zijn ontwikkeling na te
kijken. Zo komen er meerdere ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische ziektebeelden en
psychogeriatrische stoornissen aan bod. Er wordt aangeleerd welke begeleidingsstijlen en –
methodieken er bestaan per doelgroep.

Psychosociale vraagstellingen
In deze module komen problematieken uit de bijzondere jeugdzorg aan bod: problematische
opvoedingssituaties, verwaarlozing, kansarmoede,… Er wordt aangeleerd welke
begeleidingsstijlen en –methodieken er bestaan per doelgroep.

Woon- en leefklimaat
De cliënt in zijn dagdagelijkse omgeving: slapen, voeding, persoonlijke hygiëne, kleding,
huishouden, budgetbeheer, administratie en correspondentie. Jouw taak bestaat erin de
cliënt begeleiden in zijn dagdagelijkse activiteiten door bij te dragen aan de veiligheid en
geborgenheid en de betrokkenheid en het welbevinden van de cliënt te bevorderen. Alles
staat in het teken van de kwaliteit van het leven.

Sociaal-emotioneel begeleiden
Er worden handvaten aangereikt over hoe je een vertrouwensrelatie met de cliënt kan
opbouwen. Daarnaast leer je hoe je het zelfsturend vermogen van de cliënt kan verhogen
door, onder andere, het opbouwen van een positief zelfbeeld, het leren omgaan met
gevoelens en weerbaarheid.

Omgaan met moeilijk gedrag
Je leert het gedrag van de cliënt te beschrijven aan de hand van psychologische en
pedagogische kaders. Wat is grensoverschrijdend gedrag en hoe kan er een

gedragsverandering tot stand komen? Deze module is een praktische module met vele
cases en simulaties.

Observeren en rapporteren
Je hebt al gemerkt dat in verscheidene modules je informatie moet achterhalen door het
gedrag van de cliënt te observeren en te bevragen. In deze module leer je hoe je informatie
kan verzamelen en hoe deze mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Werken met groepen
Als je werkt in groepen is het belangrijk om rekening te houden met de groepsdynamica,
groepsoverleg, participatie en inspraak van groepsleden en conflicthantering. Allemaal zaken
die je in deze module te weten komt.

Activiteitenbegeleiding
In deze module leer je vaardigheden die gericht zijn op de ondersteuning en de begeleiding
van sociale vaardigheden, vrije tijd, leren, werk en sociale integratie.

Verzorgen, veiligheid en gezondheid
Je leert een persoon met een ziekte, letsel of handicap op een gepaste wijze verzorgen,
ondersteunen en begeleiden. Je krijgt ook inzicht in een aantal preventieve maatregelen die
belangrijk zijn en/of noodzakelijk zijn in de omgang met personen met een ziekte, letsel of
handicap. Je leert enkele relevante EHBO-technieken, algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL), Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) en technieken om de
zelfredzaamheid te verhogen.

Methodisch handelen in een organisatie
Organisaties hebben hun structuur en werking. Je gaat in deze module de brug maken
tussen het werken met de cliënt en het werken in de organisatie. Je leert werken met en het
opstellen van begeleidings- en handelingsplannen.

Omgaan met het cliëntsysteem
De cliënt staat niet alleen: er is ook nog een systeem rondom hem. Ook hier moet je
rekening houden. Je leert in deze module systeemtheoretisch te werken en om te gaan met
en het creëren van sociale netwerken.

Actuele tendensen in het welzijnswerk
Deze module focust op de vernieuwing en de verdieping van inzichten, vaardigheden en
competenties met betrekking tot zorg en ortho-agogische hulpverlening.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN
TOELATINGSVOORWAARDEN
Je bent 18 jaar.

INSCHRIJVINGSKOSTEN
Normale prijs: € 1,50 per lesuur - korting en vrijstelling van inschrijvingsgeld zijn mogelijk (zie
Inschrijven - financiële tegemoetkomingen)

WAAR OPLEIDING VOLGEN?
Campus KTA1 Hasselt
Vildersstraat 28, 3500 Hasselt
T: 011 42 90 17 tko@cvo-step.be
Campus Zonhoven
Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven
T: 011 82 48 66 tko@cvo-step.be
Openingsuren secretariaat :
maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 15u00 (woensdag tot 12u00) (Zonhoven)
maandag, dinsdag en donderdag van 18u00 tot 21u00 (Hasselt)

UURROOSTER
OPLEIDINGSCOÖRDINATOR
Coördinator
Jo Van Schelvergem
jo.vanschelvergem@cvo-step.be
Secretariaat
Karen Timmermans
Karen.timmermans@cvo-step.be

Certificaat – Diploma
Als je slaagt voor deze opleiding krijg je het certificaat Jeugd- en gehandicaptenzorg.
Combineer je deze met de Aanvullende Algemene Vorming (AAV), krijg je een diploma
secundair onderwijs Jeugd- en gehandicaptenzorg.
Meer informatie hierover kan je krijgen bij Jo Van Schelvergem, coördinator
Tweedekansonderwijs: jo.vanschelvergem@cvo-step.be.

