Ben je derdejaarsstudent verpleegkunde en wil
jij mee de ontwikkeling van baby’s en peuters
opvolgen? #kansrijkopgroeien
Dan is een contractstage bij de dienstverlening
Kind en Gezin je op het lijf geschreven!
Vanaf de kinderwens, tijdens de zwangerschap en in
de eerste levensjaren van 0 tot 3 jaar kunnen gezinnen
rekenen op Kind en Gezin. Ouders op een positieve en
deskundige manier ondersteunen en actief meebouwen aan een ondersteunend netwerk, daar gaan we
voor. We geven professionele informatie en advies over
zwangerschap, ouderschap, kinderopvang, ontwikkeling en gezondheid, voeding, opvoeding, veiligheid ...
WIJ BIEDEN JE ...

Een stage bij
Kind en Gezin

• de kans om een gevarieerd takenpakket op te
nemen binnen de preventieve zorg
Je ondersteunt ouders van jonge kinderen
met advies op maat van elk gezin tijdens
huisbezoeken en consulten. Je volgt de
ontwikkeling van elk kind op en staat in voor
de nodige vaccinaties en screeningstesten
(gehoor- en oogtest). Je hebt daarbij aandacht
voor de omgeving rond het gezin.
• een uitdagende samenwerking in een hecht
multidisciplinair team
Je werkt nauw samen met andere verpleegkundigen. Daarnaast kan je tijdens je stage ook
rekenen op kwalitatieve ondersteuning, begeleiding en expertise van gezinsondersteuners, een
sociaal werker en een psychopedagoog om elk
gezin zo goed mogelijk te ondersteunen.

• deskundig
Je staat in voor een effectief verloop van de
consulten en biedt verpleegkundige zorg volgens
onze richtlijnen. Je motiveert, adviseert en
informeert ouders over de gezondheid, opvoeding,
ontwikkeling en voeding van hun kind en het
belang van vaccineren. Je doet dit telkens in het
belang van elk kind.
• empathisch, open, positief en gedreven
Je gaat op een open manier in gesprek met de
ouders en bouwt een vertrouwensrelatie op,
met de nodige professionele afstand. Je brengt
het beste in ouders naar boven, weet hen te
motiveren in hun rol als ouder en geeft hun
zelfvertrouwen een boost.
• duidelijk, eerlijk en transparant
Je werkt nauw samen met de medewerkers van
het lokaal team en met andere zorgverstrekkers
en partners. Je overlegt met je teamleden over
de verschillende zorgsituaties en zorgt voor een
vlotte opvolging (of doorverwijzing) van elk gezin.
Je hebt daarbij oog voor je eigen groeiproces.
INTERESSE?
Is deze contractstage je op het lijf geschreven? Past
deze beschrijving bij jouw persoonlijkheid? Aarzel dan
niet en neem contact op met de stagebegeleider van je
hogeschool.
Meer over de dienstverlening van
Kind en Gezin tijdens de zwangerschap:

JIJ BENT ...

• student verpleegkunde
en op zoek naar een leerrijke stageplaats die je
heel wat groeikansen biedt.
• communicatief sterk
Je communiceert in vlot Nederlands, op maat
van elk gezin en op een eenvoudige en heldere
manier. Je luistert aandachtig en hebt ook
aandacht voor non-verbale communicatie.
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