IVV Sint-Vincentius
Kinderbegeleider: iets voor jou?

Kinderzorg
Kinderbegeleider Duaal 			

7de specialisatiejaar BSO

Kinderzorg - Kinderbegeleider Duaal
Voor wie?
• Je bent sociaal voelend en je wil in de
toekomst graag werken met kinderen.
• Je wil je creativiteit ontwikkelen,
expressieve vaardigheden verwerven.
• Je wil graag praktijkervaring opdoen in de
sector van de baby’s, peuters, kleuters en
lagereschoolkinderen.
• Je hebt reeds een diploma secundair
onderwijs of een studiegetuigschrift, maar
je kiest bewust voor een gespecialiseerde
opleiding in deze sector.
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Toekomstmogelijkheden
Na de opleiding Kinderzorg of Kinderbegeleider Duaal kan je als kinderbegeleider aan het werk in
kinderdagverblijven of peutertuinen, in buitenschoolse kinderopvanginitiatieven en kleuterscholen.
Bovendien verwerf je na deze opleidingen het diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot
elke vorm van hoger onderwijs en de Se-n-Se opleidingen TSO.
Tot slot willen we je nog meegeven dat deze opleidingen een grote werkzekerheid bieden, aangezien
men in de meeste verzorgingsinstellingen te kampen heeft met een ernstig personeelstekort.
Vanuit onze school bieden wij twee trajecten aan voor de opleiding tot kinderbegeleider:
• Kinderzorg
• Kinderbegeleider Duaal
Inhoudelijk komen deze trajecten grotendeels overeen. Dezelfde leerinhouden komen aan bod
en dezelfde competenties moeten bereikt worden. Op het einde van het schooljaar behaal je ook
hetzelfde diploma. De manier waarop deze competenties aangeleerd worden, maakt hier het grote
verschil.

3

Kinderzorg
In het specialisatiejaar Kinderzorg streven we naar competentiegericht leren. Daarom
bieden we naast de algemene vakken godsdienst, Frans, PAV en LO, de leerinhoud zo
geïntegreerd mogelijk aan binnen het vak ‘Kinderzorg’.
Binnen dit beroepsgericht gedeelte ga je je onderdompelen in de leefwereld van de baby,
peuter, kleuter en lagere schoolkind. Al deze leeftijdsgroepen worden vanuit diverse
invalshoeken benaderd. De studenten hebben per week 2 uren Masterclass, wat ons
ruimte biedt om vakoverschrijdend te werken, projecten uit te werken, gastsprekers te
ontvangen, bezoeken te plannen,... Er worden jaarlijks themadagen georganiseerd (bv.
teambuilding, snoezelen, creatief met muziek,...).
Naast de theoretische bagage die je meekrijgt uit de lessen, krijg je de kans om
praktische ervaring op te doen tijdens de volgende stages:
• 6 weken stage bij het jonge kind (0-3 jaar) in het kinderdagverblijf;
• 3 weken stage in de de buitenschoolse kinderopvang (3-12 jaar);
• 3 weken stage in de kleuterklas.
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Lessentabel
Algemene vorming
Godsdienst
Project Algemene Vakken
Lichamelijke Opvoeding
Frans
Expressie

Kinderzorg
2u
4u
2u
2u
2u

Beroepsgerichte vorming
Zorg en welzijn
Pedagogisch Handelen
Indirecte Zorg
Masterclass
Stage

2u
6u
2u
2u
12 u
36 u/week
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Kinderbegeleider Duaal
In duaal leren worden 60 % van de competenties op de werkvloer aangeleerd. Je zal gedurende het
volledige schooljaar 3 dagen per week gaan werken en 2 dagen per week naar school gaan. Op de
werkvloer word je intensief opgevolgd door één vaste mentor. In totaal zal je op twee verschillende
werkplekken staan:
• minstens 5 maanden bij het jonge kind (0-3 jaar) in een kinderdagverblijf;
• minstens 3 maanden in de buitenschoolse kinderopvang (3-12 jaar).
Het grote voordeel van deze lange periodes is dat je meer tijd krijgt om de competenties in te
oefenen en dat je meer als een volwaardige collega gezien wordt. Op die manier krijg je een
realistischer beeld van de job.
Dit traject is vooral bedoeld voor studenten die gemakkelijker competenties aanleren door het
onmiddellijk in de praktijk in te oefenen. We verwachten wel dat je arbeidsrijp bent. Dit betekent dat
je bepaalde vaardigheden beheerst die nodig zijn om in het werkveld te kunnen stappen
(o.a. verantwoordelijkheid opnemen, in team werken). Je wordt immers werknemer van een
organisatie en krijgt maandelijks ook een vergoeding voor jouw geleverde prestaties. Je volgt een
screening en nadien ga je op zoek naar een werkplek.
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Lessentabel
3 dagen per week (22u)

2 dagen per week (16u)
Algemene vorming (8u)

Minstens 5 maanden in een
kinderdagverblijf
Minstens 3 maanden in de
buitenschoolse kinderopvang

Godsdienst
Project Algemene Vakken
Lichamelijke Opvoeding
Frans

Beroepsgericht vorming (8u)
Masterclass
Pedagogisch Handelen
Zorg en welzijn
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Kinderzorg - Kinderbegeleider Duaal
Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten als je over een diploma
secundair onderwijs of een studiegetuigschrift
van het tweede leerjaar van de derde graad
van het secundair onderwijs binnen het
studiegebied Personenzorg beschikt.
Je kunt eventueel ook instappen vanuit
een ander studiegebied, na een gunstige
beslissing van de toelatingsklassenraad.
Voor het traject Kinderbegeleider Duaal moet
je ook aan volgende toelatingsvoorwaarden
voldoen:
• minstens 18 jaar worden tijdens het
schooljaar dat je met de opleiding
Kinderbegeleider Duaal start;
• attest levensreddend handelen bij
kinderen behalen (ten laatste op 30
september)
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• van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat
blijkt uit een uittreksel uit het strafregister
(model 2) dat niet langer dan drie
maanden voor de effectieve start van de
opleiding werd afgegeven
• medisch geschikt zijn voor de uitoefening
van het beroep

Vrijstellingen

Wie reeds over een diploma secundair
onderwijs beschikt vanuit de vorige opleiding,
kan vrijstellingen krijgen voor de algemene
vakken LO, godsdienst en Frans.
Voor de richting Kinderzorg betekent
dit dat je dan lesvrij bent. In het traject
Kinderbegeleider Duaal betekent dit dat je op
deze lesvrije momenten naar je werkplek gaat.

‘Wat je op school leert, pas je onmiddellijk toe op je werkplek’
- Betül -
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‘Je collega’s zien je niet als stagiair, maar als collega in opleiding.
Ook op school staan de leraren dichter bij ons. Bovendien krijg je meer verantwoordelijkheid.’
- Zina -
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Wat heeft IVV Sint-Vincentius jou te bieden?

• Een kwaliteitsvolle opleiding met oog voor permanente vernieuwing.
• Een lessenrooster waarin voldoende tijd wordt voorzien voor vakoverschrijdende activiteiten
met projecten en themadagen, sprekers, groepswerk, studiebezoeken, doe-activiteiten.
• Een persoonlijke begeleiding door een dynamisch en gemotiveerd team.
• Een omgeving die christelijk geïnspireerd is, met respect voor elke persoon met zijn
eigenheid, culturele achtergrond en ervaring.
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IVV Sint-Vincentius
‘Samen sterk in zorg’

Infomomenten en kennismaking

We willen jou zo goed mogelijk informeren!
Kom daarom naar onze jaarlijkse opendeurdag of infodagen
zie data op

www.ivv-gent.be

Molenaarsstraat 30, 9000 Gent
campus.molenaarsstraat@ivv-gent.be
www.ivv-gent.be | Tel 09 235 82 40
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