Bouwsteen 8: vorming en ervaring
Welke vorming en ervaring helpt me in mijn job?
Elke onthaalouder heeft een eigen ‘rugzak’ waaruit zij/hij kennis en ideeën kan halen voor
de job. Je kunt die rugzak vullen door een vorming of opleiding te volgen. Dit is belangrijk,
want door opleiding en vorming te volgen blijf je jezelf verder ontwikkelen. Ook je werk- en
levenservaringen vullen jouw rugzak. Ben je actief geweest in de jeugdbeweging, dan leerde
je er een groep kinderen enthousiasmeren. Heb je zelf kinderen, dan maak je af en toe wel
eens gebruik van je eigen ervaring als ouder. Werk je als vrijwilliger mee in een vereniging of
de plaatselijke wereldwinkel, dan heb je misschien nuttige ervaring in het samenwerken met
anderen. Ook deelnemen aan een werkgroep of leergroep met collega-onthaalouders kunnen je
rugzak vullen. Welke vorming, opleiding of ervaring zit er in jouw rugzak?
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Hoe maak je de oefening?
STAP 1: WAT ZIT ER IN JOUW RUGZAK?
Breng in kaart welke ervaring, vorming en opleiding al in jouw rugzak zit.
Een voorbeeld:

Deze vorming of ervaring zit in mijn rugzak:

Vorming over Ziko-Vo.
Wanneer vond dit plaats? Geef een datum, jaartal of periode.

2009
Wat leerde ik?

Sindsdien neem ik de tijd om af en toe eens aan de kant te gaan
zitten om goed te kijken naar een bepaald kind. Ik praat meer met
ouders over waarmee hun kind bezig is bij mij.

TIP: Volg je later een opleiding of doe je een nieuwe ervaring op, van belang voor de job van
onthaalouder? Vul dit dan aan in je map. Voeg ook de bewijsstukken (bvb. vormingsattesten, diploma’s,
ervaringsbewijzen) toe aan deze map. Zo heb je op elk moment een goed overzicht van je vorming en
ervaring van belang voor de job.

STAP 2: NAAR DE SCHETS
Noteer in de schets de belangrijkste bevindingen uit de oefening. De volgende 2 vragen helpen je hierbij.
Welke vorming, opleiding of ervaring helpt jou als onthaalouder vandaag het meest?
Welke kennis of ervaring wil je nog toevoegen aan je rugzak? Aan welke opleiding, vorming of
ervaring heb jij als onthaalouder het meest nood?

VOORBEELD SCHETS
Samira bleef enkele jaren thuis om voor haar eigen kinderen te zorgen. Ook de kinderen van haar zus kwamen
gedurende 2 jaar 3 dagen in de week bij haar. Deze ervaring heeft haar geholpen toen ze als onthaalouder aan
de slag ging. Ze weet bijvoorbeeld goed wat kleine kinderen leuk vinden en hoe ze hen kan troosten. Maar het
werken met ouders was voor haar helemaal nieuw. Ze heeft er echt nood aan om hier meer over te weten.

8. VORMING EN ERVARING
Welke vorming of ervaring helpt jou vandaag het meest?

Ervaring met eigen kinderen en de opvang van de kinderen van
mijn zus.
Aan welke vorming of ervaring heb jij het meest nood?

Vorming over communiceren met ouders.
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Datum: ................................................................

Oefening: Welke vorming en ervaring helpt me in mijn job?

Deze vorming of ervaring zit in mijn rugzak:
............................................................................................................................................................................

Wanneer vond dit plaats? (Geef een datum, jaartal of periode.)
.............................................................................................................................................................................

Wat leerde ik?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Deze vorming of ervaring zit in mijn rugzak:
............................................................................................................................................................................

Wanneer vond dit plaats? (Geef een datum, jaartal of periode.)
.............................................................................................................................................................................

Wat leerde ik?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Deze vorming of ervaring zit in mijn rugzak:
............................................................................................................................................................................

Wanneer vond dit plaats? (Geef een datum, jaartal of periode.)
.............................................................................................................................................................................

Wat leerde ik?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Deze vorming of ervaring zit in mijn rugzak:
............................................................................................................................................................................

Wanneer vond dit plaats? (Geef een datum, jaartal of periode.)
.............................................................................................................................................................................

Wat leerde ik?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Deze vorming of ervaring zit in mijn rugzak:
............................................................................................................................................................................

Wanneer vond dit plaats? (Geef een datum, jaartal of periode.)
.............................................................................................................................................................................

Wat leerde ik?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Deze vorming of ervaring zit in mijn rugzak:
............................................................................................................................................................................

Wanneer vond dit plaats? (Geef een datum, jaartal of periode.)
.............................................................................................................................................................................

Wat leerde ik?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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