


Mijn naam is Miriam Hemelsoet. 

Ik ben 43 jaar. 

Ik woon zelfstandig en heb drie 

kinderen. 

Ik werk vier dagen in de week. 

Werken voor gelijke rechten voor 

iedereen is mijn drijfveer. 



Mijn naam is Sarah Willems. 

Ik ben 26 jaar. 

Ik woon zelfstandig. 

Ik werk drie dagen in de week: 

één dag in een kleuterschool en 

twee dagen op de dienst onthaal 

van de gemeente.

Onder de mensen zijn is heel 

belangrijk voor mij.



“Het ontdekken van je 

talenten is het 

belangrijkste in de 

opleiding. En dat je 

daarin kan groeien.”





“Hoe hebben we mijn 
talenten ontdekt?”



Deel 1 van de 

opleiding: 

Vier opleidingsdagen 

voor de start van de 

stage. 



In onze groep van 8 cursisten is iedereen 
verschillend van leeftijd, ontwikkeling… 
en toch hangen we zo goed aan elkaar.



Eerst leren we in de opleiding over 

kleuters en de kleuterschool.



We gaan al snel met de groep naar de 

oefenschool. De kleuters kwamen naar mij toe 
en wilden mijn rolwagen duwen.



Na vier opleidingsdagen komen de 

stagebegeleiders / jobcoaches mee naar de 

opleiding. Ze tekenen ons silhouet op 

papier. Samen schrijven we een eerste keer 
onze talenten op.



Elke cursist presenteert zijn talenten.

Ik was wel zenuwachtig, maar van zodra ik 

begin te babbelen komt de rest vanzelf.

Op basis van de talenten stellen we het 

takenpakket samen voor de stage. Samen 

met kleuterjuf Hilde.



Deel 2 van de 

opleiding

Start van de stage:

1 dag /week

+

10 opleidingsdagen 

lopen parallel verder.



De kleuters komen 

onmiddellijk naar 

mij toe. Ze maken 

ruzie over wie op 

mijn schoot mag zitten.

Ze oordelen niet. 

Ze zien eerst mij en 

niet mijn rolwagen.



De kleuterjuffen komen ook een halve dag 

opleiding volgen. 

Samen met mijn collega, kleuterjuf Hilde, 

bereiden we mijn activiteit ‘koekjes bakken’ 
voor.  



Ik leer meer over ‘Koken met kleuters’ in de 

workshop in de opleiding.



En dan doe ik mij eigen activiteit op stage! Koekjes 
maken met de kleuters. 

Dit bestond uit 4 stappen, maar daar hadden de 
kleuters geen geduld voor.



Ik vond ook de workshop ‘Poppenkast spelen’ heel 
leuk en vooral de pop van Miss Piggy. 

Ik herkende mezelf hierin en heb 
hier hard mee gelachen! 



Het is belangrijk dat je voor je eigen kan 

opkomen en je gedacht leert zeggen. 

Dat leerden we in de workshop ‘Assertiviteit’.



“Het moeilijkste is dat 

sommige mensen niet 

kunnen omgaan met 

mijn beperking.”
Sarah



Op het einde van het schooljaar kreeg ik 

van de kleuters en hun mama’s koekjes en 

kadootjes 



Ik kreeg een foto-opdracht tijdens de opleiding: foto’s nemen
van wat ik geleerd heb en wat en wie belangrijk zijn voor mij.

Dit zijn alle mensen die belangrijk zijn voor mij.
In het bijzonder mijn peter. Hij heeft een speciaal plekje in 

mijn hart.



“Door mijn beperking 

zijn er veel 

hindernissen. Ik vind 

het belangrijk elke dag 

door te zetten.”
Sarah
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