
Infomoment

7de jaar Kinderbegeleider Duaal



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



toelatingsvoorwaarden

● studiegetuigschrift 2de jaar 3de graad BSO of diploma 
secundair onderwijs studiegebied Personenzorg

OF 
● studiegetuigschrift 2de jaar 3de graad BSO of diploma 

secundair onderwijs buiten studiegebied Personenzorg
(! toelating toelatingsklassenraad noodzakelijk)



toelatingsvoorwaarden

● min. 18 jaar worden tijdens schooljaar 2020-2021

● medisch geschiktheidsattest

● blanco uittreksel strafregister (model 2)

● attest levensreddend handelen op 30/09/2020 (wordt op school behaald)



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



leren op de werkplek en op school 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

22 uren op de WERKPLEK 16 uren op SCHOOL



op school
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

22 uren op de WERKPLEK 16 uren op SCHOOL



op school
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

* aanvraag vrijstelling mogelijk

16 uren op school

Beroepsgerichte vakken

● Masterclass (3u)

● Pedagogisch Handelen (3u)

● Zorg & Welzijn (1u)

● Expressie (1u)

Algemene vakken

● PAV (3u)

● Frans (1u)*

● LO (2u)*

● Godsdienst (2u)*



op school
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

Masterclass 

(of Expressie)

LO*

Godsdienst*

Pedagogisch Handelen Frans*

PAV

Zorg

Pedagogisch 
Handelen



op school

expressiedagen

● teambuilding
● creatief met muziek
● snoezelen
● workshop poppenwerking
● workshop natuurexploratie
● … 



op school



op school



op school 

● minder uren per vak ⇒ meer inoefenen op de werkplek

● permanente evaluatie

- wel opdrachten en toetsen doorheen het jaar

-> link met de werkplek

- geen examens, geen syntheseproeven

- geen GIP



op de werkplek
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

22 uren op de WERKPLEK 16 uren op SCHOOL



op de werkplek
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

22 uren op de WERKPLEK

● 1e week september: voltijds les

● september - februari (5 maanden)

kinderdagverblijf (0-3 jaar)

● februari - juni (4 maanden)

buitenschoolse kinderopvang (3-12 jaar)

(incl. 2 weken tijdens vakantie)



op de 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



op de 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



op de werkplek

● even veel schoolvakantie als traject Kinderzorg (onbetaald)

● opbouw van rechten: pensioen, betaald verlof, ziekte-

uitkering, werkloosheidsuitkering,... 

● studentenjob blijft mogelijk! (even veel uren als in gewoon traject)

● behoud van kindergeld en ten laste van ouders

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



op de werkplek

● intensieve begeleiding door één mentor (zelfde uren)

● begeleiding door een vaste trajectbegeleider

● tussentijdse evaluatie en eindevaluatie 

● individueel opleidingsplan



locatie?

campus Guislain

Jozef Guislainstraat 43

9000 Gent



diploma

● diploma secundair onderwijs

OF studiegetuigschrift derde graad BSO Kinderzorg

● EXTRA

- Beroepskwalificatie baby’s en peuters

- Beroepskwalificatie schoolgaande kinderen

● diploma’s Kinderzorg en Kinderbegeleider Duaal zijn 



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



interesse?

● infomoment bijwonen

● inschrijven

● intakegesprek arbeidsrijpheid: op 1 juli en 25 augustus

● advies arbeidsrijpheid (niet-bindend)

● beginnen met solliciteren!



interesse?

● schrijf je in voor het intakegesprek

via delphine.decherf@ivv-gent.be

- woensdag 1 juli 2020 (voormiddag)

- dinsdag 25 augustus 2020 (voormiddag)

mailto:delphine.decherf@ivv-gent.be


extra info?

● schrijf je in voor een online infomoment

- woensdag 3 juni 2020 (9u - 12u en 13u - 16u)

- woensdag 1 juli 2020 (13u -16u)

● of mail naar

delphine.decherf@ivv-gent.be

mailto:delphine.decherf@ivv-gent.be
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