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MINDY WILLEMS 
was aan de slag als poetsvrouw 
in de buitenschoolse opvang ‘De 
Speelboom’ in Lovendegem en kon 
zich dankzij Diverscity omscholen tot 
kinderbegeleider. Dit gebeurde tijdens 
de werktijd zonder verlies van loon.  

Hoe ben je ertoe gekomen om de 
opleiding tot kinderbegeleider te 
volgen? ‘Ik werkte al acht jaar als 
poetshulp in de buitenschoolse 
opvang in Lovendegem. Ik deed die 
job graag, maar vooral omdat het 
een leuke omgeving was om in te 
werken. Tijdens die acht jaar is mijn 
interesse in de job als kinderbegeleider 
sterk aangewakkerd door andere 
kinderbegeleiders met de kinderen 
bezig te zien. Ik had zelf al wat info 
opgezocht over opleidingen tot 
kinderbegeleider, maar ik aarzelde 
toch nog. Ik heb uiteindelijk mijn 
verantwoordelijke bij De Speelboom, 
Els Coucke, hierover aangesproken en 
zij heeft mij verteld over de opleiding 
die mogelijk is via Diverscity.’ 

Door de opleiding via Diverscity te 
volgen kon je terug gaan studeren 
en toch je loon behouden. Ben je 

blij met deze kans? ‘Voor mij is het 
een droom die is uitgekomen! Ik 
heb door omstandigheden nooit de 
kans gehad om te studeren. Tijdens 
mijn middelbare studies had ik geen 
idee welke kant ik uit wilde. Ik ben 
dan na mijn middelbaar vrij snel 
beginnen werken als poetshulp in de 
buitenschoolse opvang. Het is maar 
door in die omgeving te werken dat ik 
heb ontdekt wat ik graag wou doen en 
waar mijn hart ligt bij kinderen!’

De opleiding tot begeleider 
kinderopvang bestaat uit verschillende 
modules en omvat 360 uren opleiding 
(stage inbegrepen). Tijdens de opleiding 
is er 1 dag per week les en 1 dag per 
week stage. Ging het opnieuw studeren 
makkelijk? ‘Ik was bang dat het niet 
ging lukken, want mijn kind was 
nog jong. Ik heb dan nog een jaartje 
gewacht en ben er dan met volle moed 
aan begonnen. Mijn man en ouders 
hebben mij ongelofelijk gesteund en 
mij moed ingesproken als het even 
moeilijk was. Studeren en werken 
combineren is niet altijd makkelijk. 
Het is door mijn omgeving dat ik het 
gehaald heb. Ook mijn kinderen kan 
ik nu beter motiveren voor school en 
ik ben zelf een voorbeeld voor hen 
geweest. Niets is onmogelijk vertel ik 
hen. Je moet je niet neerleggen bij een 
situatie, want alles is altijd mogelijk, op 
ieder moment.’
 

“STUDEREN EN 
WERKEN IS NIET ALTIJD 
GEMAKKELIJK, HET IS 
DOOR MIJN OMGEVING 
DAT IK HET GEHAALD 
HEB!”

Je bent nu een maand aan de slag als 
kinderbegeleider. Hoe voelt het nu? ‘Dit 
is wat ik altijd wou doen! Ik haal enorm 
veel voldoening uit mijn job. Ik amuseer 
mij. Het voelt niet aan als werken. 
Ik ben ongelofelijk blij dat ik deze 
opleiding en kans gekregen heb.’ 

Hoe heeft deze opleiding je leven 
veranderd? ‘Ik heb meer zelfvertrouwen 
gekregen! Het deed me zoveel deugd 
om op de schoolbanken te zitten en 
iets te studeren dat ik graag doe. Ik 
ging vroeger nooit graag naar school, 
het was van moeten, nu is het van 
willen!’● 
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”DIT IS WAT IK ALTIJD WOU DOEN! IK HAAL 
ENORM VEEL VOLDOENING UIT MIJN JOB!”

ELS COUCKE is 
verantwoordelijke van de 
buitenschoolse opvang De Speelboom 
in Lovendegem. Zij bracht Mindy 
in contact met Diverscity omdat ze 
potentieel zag in Mindy.  
 
Hoe had je over de opleiding van 
Diverscity gehoord? ‘Ik kreeg de info via 
de regionale ondersteuningspunten voor 
verantwoordelijken van de kinderopvang. 
Ik heb op mijn beurt dan onze 
medewerkers bij het kinderdagverblijf 
hierover geïnformeerd.’  

Had je onmiddellijk het gevoel dat Mindy 
een geschikte kandidaat was voor deze 
opleiding? ‘Wanneer ik Mindy observeerde 
zag ik dat zij spontaan bijsprong bij de 
kinderen. Zij had echt voeling met de 
kinderen en een natuurlijke aanleg voor de 
job als kinderbegeleider. Ik heb er dan ook 
alles aan gedaan zodat zij deze opleiding 
kon volgen en haar droom kon waarmaken. 
Niets is zo leuk als mensen een kans te 
geven om te groeien en te bloeien.’ 

En je hebt zelf nog meer kunnen doen 
voor Mindy? ‘Doordat er een collega 
wegging, is Mindy na haar opleiding in ons 
team aan de slag kunnen gaan. Mindy is 
enorm positief ingesteld en is een echte 
meerwaarde voor het team. Ik ben blij dat 
zij haar droomjob heeft gevonden in ons 

team!’●

Mindy Willems
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Meer info over het 
opleidingstraject dat Mindy 
volgde, vind je op onze 
website. 
www.diverscity.be/ 
ondersteuning/opleidingen-
op-maat/kwalificerende-
trajecten


