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voor wie?

● je bent sociaal voelend en wil in de toekomst graag 

met kinderen werken

● je wil je creativiteit ontwikkelen, expressieve 

vaardigheden verwerven

● je wil praktijkervaring opdoen en je inleven in de 

sector van de baby’s, peuters, kleuters en lagere    

 schoolkinderen

Algemene info



vakken

Algemene info

beroepsgerichte vorming algemene vorming

● Pedagogisch Handelen

● Zorg & Welzijn

● Masterclass

● Indirecte Zorg (KZ)

● PAV

● Frans

● godsdienst

● LO

● expressie



vakken

expressiedagen

● teambuilding

● bezoek kinderdagverblijven 

● creatief met muziek

● snoezelen

● workshop poppenwerking

● workshop natuurexploratie

● … 

Algemene info



Algemene info



Algemene info



Algemene info



vakken

uitstappen/activiteiten

● uitstap naar Brussel

● film, toneel, tentoonstelling

● Dag van de kinderbegeleider

● schaatsen

● … 

Algemene info



diploma

● diploma secundair onderwijs

OF studiegetuigschrift derde graad BSO Kinderzorg

● diploma vanuit Kinderzorg en                               

Kinderbegeleider Duaal zijn evenwaardig!

Algemene info



locatie?

   campus Guislain

Jozef Guislainstraat 43

 9000 Gent

Algemene info
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lessentabel

Specifiek: Kinderzorg

beroepsgerichte vorming algemene vorming

Pedagogisch Handelen 6u PAV 4u

Zorg & Welzijn 2u Frans 2u

Masterclass 2u godsdienst 2u

Indirecte Zorg 2u LO 2u

Expressie 2u



stage

Specifiek: Kinderzorg

kinderdagverblijf (0 - 3 jaar) 2 + 4 weken

buitenschoolse kinderopvang (3 - 12 jaar) 3 weken 
(incl. 1 week vakantie)

kleuterklas 3 weken



evaluatie

● permanente evaluatie 

- geen examens

- wel opdrachten en toetsen doorheen het jaar

- 2 x syntheseweek

Specifiek: Kinderzorg



evaluatie

● GIP

- reflecteren over eigen kwaliteiten, valkuilen, talenten,... 

- gaan werken of verder studeren? 

- motivatiebrief schrijven

- GIP-presentatie

Specifiek: Kinderzorg
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Duaal leren?

● 60 % van de doelstellingen worden op de werkplek 

ingeoefend en geëvalueerd

● 3 dagen per week gaan werken, 2 dagen per week naar school

Specifiek: Kinderbegeleider Duaal



Specifiek: Kinderbegeleider Duaal
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

22 uren op de werkplek

● 1e week september: voltijds les

● half september - half februari (5 maanden)

       kinderdagverblijf (0-3 jaar)

● half februari - eind juni (4 maanden)

       buitenschoolse kinderopvang (3 - 12 jaar)

       (incl. 2 weken tijdens vakantie)

16 uren op school

Algemene vakken

● PAV (3u)

● Frans (1u)*

● LO (2u)*

● Godsdienst (2u)*

Beroepsgerichte vakken

● Masterclass (3u)

● Pedagogisch Handelen (3u)

● Zorg & Welzijn (1u)

● Expressie (1u)



Specifiek: Kinderbegeleider Duaal
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

16 uren op school

Algemene vakken

● PAV (3u)

● Frans (1u)*

● LO (2u)*

● Godsdienst (2u)*

Beroepsgerichte vakken

● Masterclass (3u)

● Pedagogisch Handelen (3u)

● Zorg & Welzijn (1u)

● Expressie (1u)



school

● minder uren per vak ⇒ meer inoefenen op de werkplek

● permanente evaluatie

- geen examens, geen syntheseproeven

- wel opdrachten en toetsen doorheen het jaar

-> link met de werkplek

Specifiek: Kinderbegeleider Duaal



Specifiek: Kinderbegeleider Duaal
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

22 uren op de werkplek

● 1e week september: voltijds les

● half september - half februari (5 maanden)

       kinderdagverblijf (0-3 jaar)

● half februari - eind juni (4 maanden)

       buitenschoolse kinderopvang (3 - 12 jaar)

       (incl. 2 weken tijdens vakantie)



werkplek

● 2 werkplekken: kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

● zelf solliciteren 

● lijst met kandidaat-werkplekken of zelf voorstel doen

● mag ook op werkplek zijn waar je als stage gedaan hebt

Specifiek: Kinderbegeleider Duaal



werkplek

● arbeidscontract bij een werkgever 

● maandelijkse vergoeding: € 560,90

● “collega in opleiding”

- werknemer: je volgt het arbeidsreglement, deel van team

- student: nooit alleen staan, combinatie met school

Specifiek: Kinderbegeleider Duaal



werkplek

● even veel schoolvakantie als traject Kinderzorg (onbetaald)

● opbouw van rechten: pensioen, betaald verlof, 

ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering,... 

● studentenjob blijft mogelijk!

● behoud van kindergeld en ten laste van ouders

● ziekenboekje openen op eigen naam (vanaf 01/01 dat je 19 jaar 

wordt)

Specifiek: Kinderbegeleider Duaal



werkplek

● intensieve begeleiding door één mentor (zelfde uren)

● begeleiding door een vaste trajectbegeleider

● tussentijdse evaluatie en eindevaluatie 

● individueel opleidingsplan

Specifiek: Kinderbegeleider Duaal



beroepskwalificaties

● naast diploma secundair onderwijs

OF studiegetuigschrift derde graad BSO Kinderzorg

● EXTRA: twee beroepskwalificaties

- Kinderbegeleider baby’s en peuters

- Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Specifiek: Kinderbegeleider Duaal
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Voor wie welk traject?

Kinderzorg Kinderbegeleider Duaal

● niet arbeidsrijp           

(niet klaar om te gaan werken)

● nog willen verder studeren

● (quasi)arbeidsrijp                        

(klaar om te gaan werken)

● leren liever op de werkvloer 

dan op de schoolbanken

● gemotiveerd voor job als 

kinderbegeleider

● meer tijd nodig om je ergens 

goed te voelen + 

vaardigheden aan te leren



screening arbeidsrijpheid

● plannen en prioriteiten stellen

● samenwerken met anderen

● betrouwbaarheid en stiptheid

● probleemoplossend vermogen

● inlevingsvermogen

● assertiviteit

● … 

Voor wie welk traject?



screening arbeidsrijpheid

● screening door klassenraad 6VZ

● screeningsgesprek met team Kinderbegeleider Duaal 

op vrijdag 26 juni (infonamiddag), woensdag 1 juli of 

dinsdag 25 augustus

● advies arbeidsrijpheid (niet-bindend)

● beginnen met solliciteren!

Voor wie welk traject?



toelatingsvoorwaarden Kinderbegeleider Duaal

● diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift 2de 

leerjaar 3de graad secundair onderwijs, studiegebied  

Personenzorg 

● min. 18 jaar worden tijdens schooljaar 2020-2021

● blanco uittreksel strafregister (model 2)

● medisch geschikt

● attest levensreddend handelen (wordt op school behaald)

Voor wie welk traject?



vragen?

Meer informatie? 

⇒ infonamiddag op vrijdag 26 juni (13u30 - 17u)

Voor wie welk traject?



vragen?

Meer informatie? 

⇒ karen.deboel@ivv-gent.be (Kinderzorg)

⇒ kinderbegeleider.duaal@ivv-gent.be         

     (Kinderbegeleider Duaal)

Voor wie welk traject?

mailto:karen.deboel@ivv-gent.be
mailto:kinderbegeleider.duaal@ivv-gent.be

