
Het leven zoals het is: jobstudent op de vakantieopvang 
Om 8.00u staan de eerste jobstudenten klaar om er weer een fijne dag van te maken op de opvang. Ze 

zetten alles klaar en bereiden zich voor op weer een drukke dag vol activiteiten. Rekening houdend met 

welke kinderen aanwezig zullen zijn, maken ze in overleg met het ganse team de volledige dagplanning 

op.  “Ooh komen daar de eerste kinderen net iets vroeger dan verwacht aan? Dan doen we het overleg 

maar met 1 persoon minder, zodat de opvang alvast kan starten.” Onze jobstudenten zijn zeer flexibel en 

de opvang is hun eerste prioriteit.  

Rond 9.00u loopt de opvang goed vol. De kinderen krijgen eerst een drankje en starten zo rustig hun dag. 

“Oei, Warre heeft een klein ongelukje gehad.” Geen probleem hoor! Even opfrissen in de 

verzorgingsruimte, op zoek naar een reservebroek en hup, ze kunnen weer verder met de dag. 

In de voormiddag kunnen de kinderen en jongeren kiezen uit 2 activiteiten. Nore haalt alvast alle 

benodigdheden voor de pannenkoekenbak in de namiddag. Leonie en Paulien vragen heel lief of ze mee 

naar de winkel mogen want winkelen is oooooh zo leuk. Natuurlijk is dat voor onze begeleiding geen 

probleem en zo verandert snel winkelen plots in een hele voormiddagactiviteit met twee van onze 

kinderen. Wat een plezier! Zoeken naar eieren, bloem, melk, … . Ze voelen de verantwoordelijkheid om 

ervoor te zorgen dat alle ingrediënten aanwezig zijn om de namiddagactiviteit te laten slagen. 

’s Middags kan Melanie niet zo goed eten door de drukte in de groep. Jobstudent Lies neemt het kind 

mee naar een rustigere ruimte om daar verder te eten. Genietend van de rust en stilte en door het 

1 op 1 momentje kunnen ze dan toch heerlijk genieten van de maaltijd.  

Bij de pannenkoekenbak in de namiddag wordt elk kind betrokken en krijgt iedereen zijn taakje. Enkele 

kinderen knutselen onderleggers voor op de tafel, anderen versieren de zaal heel mooi en zetten de tafel 

klaar. Een andere groep helpt met het maken van het deeg en sommigen genieten door te kijken, te ruiken, 

te proeven of door gewoon gezellig aanwezig te zijn.  

Rond 16.00u worden de kinderen opgehaald. Laat een ouder plots weten niet tijdig aanwezig te kunnen 

zijn door een file. Uiteraard weer geen probleem voor onze begeleiders die het opruimen en poetsen best 

kunnen combineren met het toezicht houden. Ze moesten toch wat langer blijven want die 

pannenkoekennamiddag zorgt toch wel voor wat extra rommel en opkuis.  

Na die gevulde en fijne dag stopt het niet voor onze jobstudenten. ’s Avonds stuurt Anna nog een berichtje 

naar de andere begeleiders: “Jonah vroeg om morgen misschien een zoektocht te doen. Hij vond dat vorig 

jaar de leukste activiteit. Ik heb de zoektocht even aangepast en heb alles al klaargelegd zodat we deze 

morgen kunnen doen.” 

Zoals je merkt, trachten onze jobstudenten met een onvoorstelbare inzet en flexibiliteit dagelijks tegemoet 

te komen aan de wensen van de kinderen. Daarom een zeer grote dankjewel voor hun aanwezigheid en 

betrokkenheid! Een heerlijke ploeg om mee samen te werken!  

(Om privacy redenen zijn de gebruikte namen fictief) 


