
Leffingestraat 1  8400 Oostende
tel 059 70 68 70  info@vesaliusinstituut.be

Volg ons op  Facebook en   Instagram

V.U. Dirk Degraeuwe, Leffingestraat 1, 8400 Oostende

Wil je meer weten over deze opleiding? 
Kom naar onze infodagen of surf 
naar www.vesaliusinstituut.be

www.vesaliusinstituut.be

TROEVEN

 starten en afstuderen in 
september en februari

 praktijkgerichte opleiding

 samenwerking met professionele 
organisaties uit het werkveld

 ervaren leerkrachten

 intensieve coaching en stagebegeleiding

 leercoach en psychosociale 
leerlingbegeleiders

PRAKTIJK 
EN STAGE

Tijdens de opleiding doe je ook buiten de 
school vakspecifieke ervaring op: begeleiding 
van sportdagen, vormingsmomenten, 
bezoeken aan de werkvloer, uitwerken 
van projecten… Er zijn twee blokken 
stage van meerdere weken waarbij je kan 
kiezen voor voorzieningen in de buurt. 

De stage voor Internaatswerking
verloopt binnen een internaat en een 
buiten  schoolse kinderopvang. 

De stage voor Leefgroepenwerking ligt binnen 
het werkveld van mensen met een beperking.

OPVOEDER-
BEGELEIDER IN 
INTERNAATSWERKING 
& LEEFGROEPEN-
WERKING 

Se-n-Se
SPECIALISATIEJAAR TSO
ÉÉNJARIGE OPLEIDING
OOK VOOR VOLWASSENEN
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OPVOEDER-
BEGELEIDER  
IN INTERNAATS-
WERKING & 
LEEFGROEPEN-
WERKING 
Se-n-Se  SPECIALISATIEJAAR TSO
ÉÉNJARIGE OPLEIDING  OOK VOOR VOLWASSENEN 

De kwaliteitsvereisten van de begeleiding in 

internaten en instellingen waar diverse leefgroepen 

verblijven, worden steeds belangrijker. De nood 

aan professionele opvoedersbegeleiders met een 

grondige kennis van de problematiek eigen aan 

verschillende groepen zorgvragers is dan ook groot.

 WAT LEER JE TIJDENS 
DEZE OPLEIDING?

Internaatswerking

Dit is een opleiding tot opvoeder in een internaat 

voor leerlingen van het kleuter-, lager en 

secundair onderwijs. Vanuit een levensechte 

context leer je omgaan met zowel individuele 

als groepsbegeleiding. Je leert activiteiten 

organiseren en begeleiden, studiebegeleiding 

geven, lichamelijke zorg ondersteunen maar ook 

een warm klimaat scheppen waar de internen 

zich thuis voelen. Als internaatbegeleider leer 

je op een veilige en hygiënische manier werken, 

met aandacht voor ergonomie en milieu.

Leefgroepenwerking

Dit is een opleiding tot begeleider van kinderen 

en jongeren die in een problematische leefsituatie 

terecht zijn gekomen, of kinderen, jongeren en 

volwassenen met een beperking. Vanuit een 

levensechte context leer je omgaan met de praktijk. 

Je leert observeren  en vanuit een orthoagogische 

vraagstelling te handelen. Je leert zinvolle 

creatieve en sportieve activiteiten organiseren 

en begeleiden, lichamelijke zorg ondersteunen, 

maar vooral ook een warm klimaat te scheppen 

waar de cliënt zich goed voelt. Ook bij moeilijk 

gedrag bouw je aan je professionele relatie.

 HEB JIJ HET PROFIEL 
VAN EEN OPVOEDER-
BEGELEIDER?

Als opvoeder-begeleider heb je een ruim pakket 

aan taken waarin de hulpvraag van het kind, de 

jongere, de volwassene of oudere je uitgangspunt 

is. Meestal ben je hierbij langdurig en frequent 

aanwezig in het alledaagse leven van je cliënt. Je 

hebt een sterke motivatie om de mogelijkheden van 

je cliënt optimaal te ontplooien. Het verhogen van 

zijn levenskwaliteit staat daarbij centraal. Je bent 

communicatief en kan in team samenwerken? 

Je kan zelfstandig werken en initiatief nemen? 

Dan zijn deze opleidingen echt iets voor jou!

 WAAR KAN JE NA JE 
OPLEIDING TERECHT?

Aan het werk

Als opvoeder-begeleider ben je actief in 

verschillende sectoren van de welzijnszorg: 

de psychosociale sector zoals een 

begeleidingstehuis, sectoren voor mensen met 

een beperking als zorgcentrum, dagcentra, 

coaching centrum, pedagogisch werkveld 

als internaten, buitenschoolse kinderopvang, 

jeugd- en jongerenwerk en tenslotte in de 

bejaardenzorg waar je in dienstencentra, 

dagcentra, rusthuizen … aan het werk kan. 

Verder studeren

Deze opleidingen zijn een goede voorbereiding 

op de bachelor Orthopedagogie in het Hoger 

Onderwijs. Ook andere vervolgopleidingen 

uit de ‘zachte sector’ zijn mogelijk. 
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