OPLEIDING TOT CO-MEDEWERKER

INCLUSIEF VOORTGEZET ONDERWIJS

INCLUSIEF VOORTGEZET ONDERWIJS
De opleiding tot Co – medewerker kadert in het project Inclusief
Voortgezet Onderwijs. Het project biedt een voortgezette opleiding
aan op de campus van Thomas More Kempen. Dit in samenwerking
met CVO – HIK Geel, Begeleid Werken Zuiderkempen, MPI - Oosterlo,
Welzijnszorg Kempen, vzw Pasform, vzw Konekt en
3 zorginstellingen voor mensen met een beperking.
Opleidingscentrum LetsCo! (vzw Konekt) is de externe opleider.
Naast de opleiding tot Co- medewerker evolueert de hogeschool naar
een inclusieve campus, een bijzondere leer- en leefomgeving voor
elke student. Zo zullen studenten van Thomas More klaarstaan om
de cursisten van de IVO – opleiding te ondersteunen in het traject.

VOOR WIE?
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die op een eigen tempo onderwijs willen
volgen. Iedereen met een verstandelijke beperking (16+) is welkom.
Voorbeelden van mogelijke trajecten: Leerlingen uit opleidingsvorm 1 of 2 uit het
Buitengewoon Secundair Onderwijs, ION-leerlingen (die een verstandelijke beperking
hebben, maar inclusief onderwijs volgen), mensen die begeleid werken, mensen die
zich willen heroriënteren,...
We verwachten dat je:
• gemotiveerd bent om te werken als Co-medewerker
• bereid bent om bij te leren (in groep) en na te denken over jezelf
• bij voorkeur in de provincie woont waar de opleiding doorgaat

OMKADERING
De opleiding is goed omkaderd.
Vóór de opleiding start, worden er welkomstdagen
georganiseerd door vzw Pasform zodat de cursisten elkaar en de
campus leren kennen.
Voor bijkomende ondersteuning (bv. ADL) vragen we dat je zelf
een begeleider meeneemt.
Ook zullen studenten van Thomas More klaarstaan om de
cursisten van de IVO – opleiding te ondersteunen in het traject.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
Je leert steviger in je schoenen te staan
We vertrekken vanuit je persoonlijke talenten.
We zoeken uit waar je goed in bent.
Je doet kennis en vaardigheden op die belangrijk zijn in
je werkdomein.
Je doet stage op een werkplek in je buurt.
Je versterkt je netwerk.

Je doet werkervaring op
Een co-medewerker werkt samen met een collega op de
werkvloer. De werkdomeinen waar je kan gaan werken
zijn zeer verscheiden. In deze opleiding maak je kennis
met de werkdomeinen: administratief werk, zorg en
welzijn, klantgericht werken en tuinieren.
In het praktijkdeel maak je de keuze om in één van deze
vier werkdomeinen stage te doen.

Na de opleiding word je verder begeleid
Na het beëindigen van de opleiding bekijken we in
STAGE
overleg met jou en je netwerk (waaronder ook de
opleider, werkplekbegeleider of stagebegeleider) of het
werken als co-medewerker bij jou past. We gaan op zoek
naar mogelijkheden om je werk verder te kunnen zetten.
Dit doen we in samenwerking met een jobcoach van
Begeleid Werken Zuiderkempen.

OPBOUW VAN HET TRAJECT
De opleiding bestaat uit 3 welkomstdagen en 14 opleidingsdagen.
Je doet ook een stage van 3u/week in een periode van 15 weken.
WELKOMSTDAGEN OP DE CAMPUS
Tijdens de welkomstdagen maak je kennis met de campus en het leven in en rond de
hogeschool. We kijken naar de verschillende diensten op de campus en hun functie.
We bekijken hoe een academiejaar verloopt en hoe de campus dit organiseert.
Ook het leven voor en na de lesuren, het kotleven en het sociaal leven van een student
staan op het programma. We ontdekken hoe stad en student in Geel samenleven.
We staan stil bij je eigen indrukken en je ervaringen tijdens deze eerste kennismaking.

STAGE
Na 4 opleidingsdagen start de stage. Je doet minstens een halve dag (3u) stage
per week en dit gedurende 15 weken, op een dag naar keuze. Op woensdag volg je
les en kan je dus geen stage lopen. Je kan een stageplaats kiezen die wordt
aangeboden vanuit de opleiding en aansluit bij je interesses. Als je zelf al ergens
werkt, mag je deze plaats ook opgeven voor de stage.
Je krijgt op je stageplaats een werkplekbegeleider. Dit is een vast
aanspreekpersoon die de stage opvolgt en je ondersteunt bij je opdrachten.
Daarnaast heb je ook een stagebegeleider. Dit is iemand die je goed kent
(begeleider, jobcoach, leerkracht op school,…). De stagebegeleider komt 2x langs
op je stage. In een gesprek met de werkplekbegeleider en de stagebegeleider
worden jouw talenten besproken. Ook kom je te weten waar je nog niet zo goed in
bent.

PORTFOLIO EN LEERBEWIJS
Op het einde van de opleiding ontvang je een leerbewijs. Dit is een
ervaringsbewijs dat deelname aan de opleiding aantoont. Daarnaast maak je in
de opleiding ook een individueel portfolio. Het portfolio bevat een overzicht
van je talenten en mogelijkheden om verder te groeien en je aandachtspunten.

PRAKTISCH
De opleidingsdagen (9.30u tot 15.30u) gaan door op de campus van Thomas More in
Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel. Je zorgt zelf voor vervoer naar de campus. Indien
vervoer een probleem is, zoeken we samen met jou naar een oplossing.
Info- en intakemoment Woensdag 21 september 2016 om 10u
Welkom op de campus Dinsdag 25 oktober 2016
Woensdag 26 oktober 2016
Woensdag 9 november 2016
Opleidingsdag 1
Woensdag 16 november 2016
Opleidingsdag 2
Woensdag 30 november 2016
Opleidingsdag 3
Woensdag 14 december 2016
Opleidingsdag 4
Woensdag 11 januari 2017(met stagebegeleider)
Opleidingsdag 5
Woensdag 18 januari 2017
Opleidingsdag 6
Woensdag 25 januari 2017
Opleidingsdag 7
Woensdag 1 februari 2017
Opleidingsdag 8
Woensdag 15 februari 2017
Opleidingsdag 9
Woensdag 22 maart 2017 (met werkplekbegeleider)
Opleidingsdag 10
Woensdag 19 april 2017
Opleidingsdag 11
Woensdag 3 mei 2017
Opleidingsdag 12
Woensdag 17 mei 2017
Opleidingsdag 13
Woensdag 30 mei 2017
Opleidingsdag 14
Woensdag 7 juni 2017 (met stagebegeleiderr)
Datum uitreiking leerbewijzen is nog niet bekend.
De stage start vanaf 11 januari 2017.

INFOMOMENT EN INTAKEGESPREK
Op 21 september 2016 om 10u organiseren we een infomoment voor de
geïnteresseerden. Dit infomoment gaat door op de campus van Thomas
More Geel. Inschrijven doe je via goele.sterckx@thomasmore.be,
coördinator van de voortgezette opleiding. We verwachten dat er iemand
uit je eigen netwerk meekomt. Dit kan een ouder of familielid zijn,
een begeleider, jobcoach, een leraar op je school…
Indien je wil starten, volgt een intakegesprek met de opleider. Er worden
enkele vragen gesteld die peilen naar motivatie, stage en/of werkervaring.
We vragen ook enkele praktische gegevens: bv. nood aan ondersteuning
(ADL, bij lezen of schrijven,…).

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan na het infomoment.
Kostprijs:
€61 indien je een attest van handicap kan voorleggen
(gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgelden)
€320 zonder vrijstelling inschrijvingsgelden

CONTACT
CVO HIK– Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
tel 014 56 23 10

Goele Sterckx
Coördinator IVO
E-mail: goele.sterckx@thomasmore.be
gsm 0485 81 62 57

Konekt vzw - project LetsCo!
Lijnmolenstraat 153
9040 Gent
tel 09 261 57 50

Marieke Paulus
Opleider
E-mail: marieke.paulus@konekt.be

Pasform vzw
De Brug
3500 Hasselt
tel 011 22 69 31

Griet Claes
Begeleider welkomstdagen
E-mail: griet.claes@pasform.be

MET DE STEUN VAN:

