IVV Sint-Vincentius
Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou?
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•

J e bent sociaal voelend en je wil in de toekomst
graag werken met kinderen, jongeren en
volwassenen in specifieke opvoedingssituaties.

•

J e wil creativiteit ontwikkelen, expressieve
vaardigheden verwerven.

•

J e wil graag praktijkervaring opdoen in de
jeugd- en gehandicaptensector: voorzieningen
voor personen met een handicap,
gezinsvervangende tehuizen, …

•

J e wil je inleven in de gevoelswereld van
kinderen, jongeren en personen met een
handicap.

•

J e hebt reeds een diploma secundair onderwijs,
maar je kiest bewust voor een gespecialiseerde
opleiding in deze sector.
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Toekomstmogelijkheden
Op het einde van het jaar behaal je het certificaat van een opleiding secundair-nasecundair. Hiermee kan je aan het werk als gekwalificeerde opvoed(st)er.
Dit certificaat biedt je gunstige kansen op de arbeidsmarkt.
Je kan ook doorgroeien naar studies in het hoger onderwijs. Hierdoor ben je nog beter
voorbereid om verder te studeren in de sociaalagogische sector.

Toelatingsvoorwaarden
Je wordt toegelaten met een diploma secundair onderwijs, behaald in één van de
richtingen van het studiegebied Personenzorg:
•

Sociale en Technische Wetenschappen; Gezondheids - en Welzijnswetenschappen

•

Organisatieassistentie; Kinderzorg; Thuis- en Bejaardenzorg

Je kan ook instappen met een diploma secundair onderwijs uit een ander studiegebied
na een positieve beslissing van de toelatingsklassenraad.
Instapdata
1 september en 1 februari
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Drie thema’s nodigen je uit om ervaring op te doen
op de werkvloer:
Thema 1: het werkveld en ik
•

Je maakt kennis met onze visie op het begeleiden van personen met een beperking.

•

Je leert de verschillende organisaties en doelgroepen binnen de ortho(ped)agogische sector kennen.

•

Je bezoekt diverse voorzieningen .

•

Je leert hoe je het best in groep kan werken.

Thema 2: de doelgroep en ik
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•

Je maakt kennis met de ‘persoon’ in zijn ontwikkeling, al
dan niet met een beperking.

•

Je gaat dieper in op de verschillende ortho(ped)agogische
doelgroepen, hun aanpak en begeleiding.
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Thema 3: de groep en ik
•

Je zal groepen begeleiden en verkent hierbij je sterke en
zwakke kanten.

•

Je leert omgaan met verschillende soorten groepen.

•

Je leert activiteiten organiseren om je doelgroep op een
expressieve manier te animeren.

Stage
Tijdens de opleiding loop je gedurende veertien weken
stage: één deel in het eerste semester en het andere deel
in het tweede semester, maar op dezelfde stageplaats. Je
wordt begeleid door een stagebegeleider verbonden aan de
school en een stagementor verbonden aan de stageplaats.
De stageplaatsen zijn: dienstverleningscentra, dagcentra,
tehuizen voor niet-werkenden, medisch pedagogische instituten, jeugdwelzijnswerkingen, centra voor kinderzorg en
gezinsondersteuning,…
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Activiteiten
Er zijn acht expressiedagen, verspreid over het jaar, waarbij je werkt aan je
expressieve vaardigheden, het animeren van groepen, …
In het eerste semester ga je op leefweek: een hele week samen werken,
samen leven. Zelf koken, activiteiten opzetten voor elkaar, een workshop
Sherborn, EHBO, … zijn slechts enkele voorbeelden van het programma.
Getuigenissen van mensen over hun beperking, hulpmiddelen of job horen
er ook bij. Bezoeken aan o.a. een dienstverleningscentrum, een beschutte
werkplaats, … vullen het geheel aan.

Wat heeft IVV Sint-Vincentius jou te bieden?
• Een

kwaliteitsvolle opleiding met oog voor permanente vernieuwing.

• Een

lessenrooster dat regelmatig wordt doorbroken voor projecten en
themaweken (sprekers, groepswerk, studiebezoeken, doe-activiteiten).

• Een
• Een

persoonlijke begeleiding door een dynamisch en gemotiveerd team.

omgeving die christelijk geïnspireerd is, met respect voor elke persoon met zijn eigenheid, culturele achtergrond en ervaring.
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Lessentabel
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst
Nederlands

2u
2u

Fundamenteel GEDEELTE
Psychologie
Orthopedagogie
Verzorging
Teamwerking
Wetgeving
Sociale en communicatieve
vaardigheden
Animatie en expressie

18u

stage

14u

Totaal

36u/week
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‘Samen sterk in zorg’

Infomomenten en kennismaking
We willen jou zo goed mogelijk informeren!
Kom daarom naar onze jaarlijkse opendeurdag
of infodagen (zie data op www.ivv-gent.be).

IVV Sint-Vincentius vzw
Molenaarsstraat 22, 9000 Gent
Tel 09 235 82 40 - Fax 09 235 82 41
campus.molenaarsstraat@ivv-gent.be
www.ivv-gent.be
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