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Inhoud
• Korte voorstelling van de opleiding

• Stage 



Se-n-se
Leefgroepenwerking

Secundair na secundair



Een opleiding tot 
opvoeder of begeleider in de sector 

jeugd- en gehandicaptenzorg



Een mensgerichte opleiding
werken met

• Volwassen personen en kinderen met een beperking in een 
voorziening

• Kinderen en jongeren uit verontrustende situaties



Profiel van de opleiding
• Intensief

• Eenjarig

• Twee instapmomenten (01/09 en 01/02) 

• Inhoudelijk en praktisch

• Competentie - ontwikkelend leren



Competentie-ontwikkelend leren
Wat is een competentie?
Geheel van:

• kennis
• vaardigheden
• attitudes 

Beginnende beroepsbeoefenaar

Welbepaalde job



Competentie-ontwikkelend leren
Concreet voor deze opleiding

Drie competenties:

• Ik en het werkveld
• Ik en de doelgroep/bewoner/zorgvrager
• Ik en de groep

Met in totaal zeven subcompetenties



Competentie-ontwikkelend leren
1. Ik en het werkveld
Drie subcompetenties

De beginnende begeleider kan:

• zijn orthopedagogisch handelen aanpassen aan nieuwe 
ontwikkelingen en veranderingen

• reflecteren en zichzelf bijsturen
• in team werken



Competentie-ontwikkelend leren
2. Ik en de doelgroep/bewoner/zorgvrager
Twee subcompetenties

De beginnende begeleider kan:

• ondersteuning bieden aan personen met een beperking en 
hun netwerk zodat de kwaliteit van bestaan bevorderd 
wordt

• persoonsgerichte zorg bieden met oog 
voor veiligheid en milieu



Competentie-ontwikkelend leren
3. Ik en de groep
Twee subcompetenties

De beginnende begeleider kan:

• een activiteit organiseren en begeleiden
• een groep begeleiden



Specifieke inhoud
• Orthopedagogiek
• Psychologie en communicatieve vaardigheden
• Zorgkunde
• Expressie en animatie



Integratie
• Theorie en praktijk samen



Algemene vakken

• Nederlands

• Godsdienst



Lesdagen
Lessen:

- Van 8u20 tot 11u50

- Van 12u40 tot 16u10 (behalve op woensdag)



Enkele zaken wat we belangrijk vinden:

- Kom op tijd naar school en verwittig correct als je te laat of afwezig bent

- Je bent bereid om je gsm/ smartphone bij het begin van de les in de gsm-

zak te steken

- Als volwassen student neem je zelf je verantwoordelijkheid naar de op-

leiding toe



Stage



Stageperiodes
Twee grote stageblokken:

• Periodes LGW A

1ste periode: november - december (zeven weken)

2de periode: februari - maart - begin april (zeven weken)

• Periodes LGW C

1ste periode: april – mei – juni (zeven weken)

2de periode:  september – oktober (zeven weken)



Stageperiodes

Intensieve begeleiding door:
• stagebegeleider op school (supervisie)
• stagementor op de stageplaats



Welke sectoren?

• Buitengewoon onderwijs

• Multifunctioneel centrum (- 18 jaar): dagopvang en 
verblijf

• Vergunde zorgaanbieder (+ 18 jaar): begeleiding, 
dagopvang en verblijf



Doelgroepen
• Personen met een verstandelijke beperking

• Personen met een fysieke beperking

• NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel

• Personen met een gehoorstoornis

• Personen met een gedrags- of emotionele stoornis

• Meervoudige beperking

• ...



Toewijzing van de stageplaats
• Stageplaatsen worden door de school gekozen

• De verschillende soorten stageplaatsen worden voorgesteld.

• Studenten geven hun voorkeur op  (op basis van bereikbaarheid)

• Leerkracht maakt de puzzel 



Stage
• Aantal uren: 34u – 38u per week

• Goede basishouding

• Beroepsgeheim/ privacy 

• Wisselende diensten mogelijk

• Werken op zaterdag mogelijk 

• Project in de tweede periode - presentatie

• Terugkomvoormiddag: één voormiddag per stageperiode



Evaluatie opleiding
•Permanente evaluatie theorie en integratie

•Stagefunctioneren



Voor wie?
Je voelt je uitgedaagd om:

• mensen te begeleiden

• te leren van mensen

• de sterktes van mensen naar boven te halen

• samen te werken in een team

• jezelf in vraag te stellen 



Informatie en intake
Doel? 

• Goed informeren zodat je een gemotiveerde keuze maakt

Hoe?

• Schrijf je in (na het doorlopen van alle stappen is deze geldig)

• Informatiemoment voor alle kandidaten

• Een mondelinge toelatingsproef voor wie niet uit het studiegebied 
personenzorg komt of de opleiding via VDAB volgt

• Eventueel een schriftelijke toelatingsproef (indien nodig)

Lessen: Campus Guislain Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent



Belangrijk om eerst in te schrijven. Bij de inschrijving zal een keuze 
kunnen gemaakt worden uit verschillende data om de mondelinge 
toelatingsproef af te leggen. 

De data kan je terugvinden op de website van de school.

De mondelinge/schriftelijke toelatingsproeven gaan telkens door in de 
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent



Infomomenten

- Zaterdag 24 april 2021 om 10u30 en om 14u

- Vrijdag 25 juni 2021 om 14u

Deze infomomenten gaan telkens online door.

Indien je graag deelneemt kan je een mailtje sturen naar 
leefgroepenwerking@ivv-gent.be



mondelinge en/ of schriftelijk toelatingsproeven

- Dinsdag 6 juli 2021 

- Woensdag 25 augustus 2021

- Maandag 30 augustus 2021 (+ schriftelijke toelatingsproeven)

Telkens op de campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent 

Bij interesse: mail naar leefgroepenwerking@ivv-gent.be



Vragen?


