promoot het meterschap …
Via deze weg willen we starters op een geheel andere manier ondersteunen. Het meterschap brengt
starters in contact met professionelen die al enige jaren ervaring hebben in het organiseren van
kinderopvang. Professionelen uit de gezins- en groepsopvang met ervaring kennen de kneepjes van
het vak en kunnen starters raad geven.
Het meterschap is een vorm van individuele begeleiding. Een ervaren organisator in de kinderopvang
helpt een starter om zich in te werken in de job en om die dingen te leren die je niet op de
schoolbanken leert. Op basis van jouw ervaring schrijven we je graag aan. Misschien is het
meterschap iets voor jou!

Stel je dan kandidaat als meter / peter!
-

Je hebt al enige ervaring in het organiseren van kinderopvang (gezins- of groepsopvang)
Je licht graag je eigen manier van werken toe
Je deelt graag je expertise
Je wil een aanspreekfiguur zijn voor starters

De taken van een meter/peter
VoorZet brengt je in contact met een starter die een meter/peter wensen. Je kijkt of het klikt en hoe je
samen verder kan. Je kiest zelf hoeveel tijd je aan dit meterschap besteedt. Telefonisch of via mail
bereikbaar zijn voor deze starter, is het minimum. De starters uitnodigen voor een bezoek aan je
opvang is wenselijk.
VoorZet brengt jou een bezoek voor een vrijblijvende coaching op de werkvloer over je pedagogische
werking. We volgen je verder op en geven ook begeleiding bij het meterschap, zoals richtlijnen hoe dit
kan worden ingevuld. Uiteraard kan je bij vragen of problemen steeds contact opnemen met VoorZet.
Een meter/peter krijgt maximaal drie starters onder haar hoede. We bespreken met jou wat je ziet
zitten. De starters zijn steeds van je regio.
Stel je kandidaat via het formulier op onze website, mail of bel ons.
VoorZet
02/757 96 90
www.voorzet.be
info@voorzet.be

