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Kinderbegeleider 

 

Je werkt met baby's en peuters tot 2,5 jaar. Je kan ook werken met schoolgaande kinderen van 2,5 

tot 12 jaar. Je zorgt ervoor dat de kinderen zich goed voelen in de opvang. Je organiseert activiteiten 

voor de kinderen: je vertelt een verhaal, zingt liedjes, speelt spelletjes of knutselt. Elk kind is anders, 

en daar hou je rekening mee. Je geeft de kinderen aandacht, eten, verzorging en rust. Naar de ouders 

luister je met volle aandacht. Het is belangrijk dat zij je vertrouwen. Je maakt afspraken met hen over 

de breng- en afhaalmomenten, wat in de verzorgingstas moet zitten, … Op het einde van de dag 

vertel je de ouders wat er die dag is gebeurd. Je kan werken in de buitenschoolse opvang (kinderen 

van 2,5 - 12 jaar), in een kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 2,5 jaar). Je kan ook bij je thuis werken 

als onthaalouder.  

Çocuk Danışmanı 
Bebekler ve 2,5 yaşına kadar olan küçük çocuklarla ilgileneceksin. Okula gitmekte olan 2,5 ila 12 yaş 

arası çocuklarla da ilgileneceksin. Çocukların kreşte/bakımevinde kendilerini iyi hissetmelerini 

sağlayacaksın. Öncelikle çocukların ilgisini çeken etkinlikler düzenlersin: Hikâye anlatmak, şarkı 

söylemek, oyun oynamak veya el işleri yapmak gibi. Her çocuk farklıdır, bunu her zaman aklında 

tutacaksın. Ayrıca çocuklara ilgi gösterir, gıda, bakım ve sükûnet sunarsın. Velileri can kulağıyla 

dinlersin. Sana güvenmeleri son derece önemlidir. Onlarla anlaşmalar yaparsın: getirme ve götürme 

saatleri, bakım çantasında bulunması gerekenler,.. gibi. Günün sonunda gün içinde olan her şeyi 

velilerle paylaşırsın.  

Çocukların geleceğini inşa etmeye katkı vermek ister misin? Onlara ikinci bir ev vermek ister misin? 

Belki de sosyal sektörde tam sana göre bir  iş vardır? 

Bu işle ilgili daha geniş bilgiyi www.werkmetmensen.be adlı sitede bulabilirsin. 

Filamanca dilini sınırlı konuşuyor olman bir sorun olarak kabul edilmemelidir. 

Agentschap Inburgering ve Integratie [Uyum ve Entegrasyon Dairesi] size Filamanca dilini 

geliştirmenizde yardımcı olabilir. 


