GEZOCHT:

M/V/X
DIE EEN OPLEIDING
KINDERBEGELEIDER BABY’S
EN PEUTERS OP MAAT
WILLEN VOLGEN
Wil je graag werken met kinderen tussen 0 en 3 jaar?
Vind je het moeilijk om de stap te zetten naar de
arbeidsmarkt? Heb je door omstandigheden je studies nooit
afgemaakt? Wil je een opleiding volgen in je buurt die
aangepast wordt aan jouw noden?

... dan stippelen we graag samen met jou stap voor stap een aangepast

opleidingstraject uit. We ondersteunen je in dit gehele traject.
De opleiding en de ondersteuning zijn gratis dankzij de financiële

steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams CoFinancieringsfonds .
De opleiding gaat van start in september 2021 en wordt georganiseerd
in Hasselt en Genk. Indien je ingeschreven bent bij de VDAB als niet
werkend werkzoekende krijg je ook een verplaatsingsvergoeding en de

kosten voor de opvang van je kinderen worden terugbetaald .
WAT ZIJN DE VOORDELEN?
Je volgt een opleidingstraject dat afgestemd is op jouw ritme.
Je wordt tijdens je traject ondersteund, om het leren te
vergemakkelijken.
Je krijgt extra taalvaardigheidslessen Nederlands of een computercursus
indien nodig.
Een groot deel van de opleiding speelt zich af op de werkvloer van de
kinderopvang.
Je ontvangt een kwalificatiebewijs om te kunnen werken in de
kinderopvang en hiermee vergroot je je kansen op een betaalde job.
Je moet geen inschrijvingsgeld betalen.
Bij problemen of moeilijkheden tijdens je leerproces zoeken wij samen
naar een oplossing.
Je blijft je werkloosheidsuitkering ontvangen.

WAT ZIJN DE TOELATINGSVOORWAARDEN?
Je bent minimum 18 jaar.
Je bent op zoek naar werk.
Je kent voldoende Nederlands om de lessen te volgen.
Je hebt geen diploma of certificaat kinderbegeleider.
Je zit niet in een ander (gesubsidieerd) begeleidings- of opleidingstraject.

Meer weten?
Neem telefonisch contact met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang op
0470 12 59 90 of stuur een e-mail naar Steunpuntkinderopvang@limburg.be
en maak een afspraak.

