Onika Bollé (21) is kinderbegeleider

Onika Bollé werkt bij kinderdagverblijf Kabouterland.
'Ik ben meteen na mijn zevende jaar verzorging beginnen te werken. Ik heb nog even
overwogen om kleuteronderwijs te gaan studeren, maar deze job kwam op mijn pad en
ik ben blij dat ik daarvoor ben gegaan. Met jonge kinderen werken is echt iets voor mij:
ik vind het heerlijk om hen te zien groeien, hen dingen bij te leren. Zij zijn ook altijd heel
dankbaar, net zoals veel ouders trouwens.’
‘Het aantal kinderen dat we in de crèche opvangen, verschilt dag per dag. Doorgaans
vang je als begeleider zo’n acht kinderen op. Ik werk niet vast in een leefgroep, maar
help als zogenaamde ‘derde man’. Dat betekent dat ik inspring in de groepjes waar het
druk is. Ik vind die variatie wel leuk, want het zorgt ervoor dat ik zowel bij de baby’s als
de peuters kan werken. Tijdens de schoolvakanties werk ik dan weer vaak in het
vakantieklasje, daar vangen we dan kinderen tot 3,5 jaar op.’
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‘Doordat ik in zo’n flexibel systeem werk, ken ik alle kinderen en dat is fijn. Al zou ik op
termijn wel graag in een vaste groep terechtkomen. Dan kan je toch meer een band
opbouwen met de kinderen en samenwerken met een vaste collega. Nu is het telkens
weer wat aanpassen naargelang de groep waarin ik beland. Ik zou dan ook in een vast
ritme kunnen werken. Nu werk ik halftijds in verschillende shiften en ook altijd op
verschillende dagen. Als er iemand ziek is, spring ik ook geregeld in. Dat maakt dat mijn
job nu heel onregelmatig is. Maar iedereen is hier zo begonnen, dat zal sowieso nog wel
veranderen naarmate ik langer werk.’
Wil jij ook graag in de welzijnssector aan de slag? Klik dan hier voor de meest recente
vacatures [1]
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