Starten als onthaalouder?
Schrijf je in voor het

‘Kennismakingstraject Gezinsopvang’
Wat?
Vanaf 1 april 2014 gelden nieuwe startvoorwaarden voor onthaalouders.
Wie wil starten als onthaalouder moet vanaf dan beschikken over een
attest van de module ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ en/of een
attest van de module ‘Werken in de kinderopvang’. Indien je reeds over
een geschikte kwalificatie beschikt, hoef je enkel module “Kennismaken
met de gezinsopvang” van 20 lestijden te volgen. De data hiervoor zijn
aangeduid met een * op de volgende bladzijde.
Beide attesten kun je behalen door deel te nemen aan het
Kennismakingstraject Gezinsopvang.

Waar?
CVO Technicum Noord-Antwerpen
Londenstraat 43
2000 Antwerpen

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

Wanneer?
*WO 18 september van 19u tot 22u
*ZA 21 september van 9u tot 12u
WO 25 september van 19u tot 22u
ZA 28 september van 9u tot 12u
WO 2 oktober van 19u tot 22u
ZA 5 oktober van 9u tot 12u
*DI 8 oktober van 14u tot 17u !
*ZA 12 oktober van 9u tot 12u
WO 16 oktober van 19u tot 22u
ZA 19 oktober van 9u tot 12u
*WO 23 oktober van 19u tot 22u
*ZA 26 oktober van 9u tot 12u

Prijs?
Deelname kost € 70 of € 22 wanneer je recht hebt op vermindering van
inschrijvingsgeld. (te betalen contant, met bancontact of met opleidingscheques). De prijs voor de cursus van 20 lestijden is € 40 of € 16
wanneer je recht hebt op vermindering van inschrijvingsgeld.

Inschrijven?
Inschrijven kan op het secretariaat van het CVO vanaf 19 augustus tot

en met 17 september 2019. Je bent pas ingeschreven nadat je hebt
betaald.

Info & contact:
CVO Technicum Noord-Antwerpen
Londenstraat 43 2000 Antwerpen
03/ 226 33 95
Contactpersoon: kathleen.cattoir@cvo.tna.be

Secretariaat:
Gesloten tijdens de zomervakantie.
In augustus open van 19 tot 31 augustus van 14u tot
20u op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Op vrijdag open van 10u tot 16u. Gesloten op vrijdag
23 augustus.
Vanaf 3 september open van 8u30 tot 13u30u en van
17u tot 21u behalve op vrijdag tot 13u30u en op
zaterdag tot 12u30

