
Infomoment

7de jaar Kinderzorg 



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) 

→ intakegesprek noodzakelijk! (1 juli of 25 augustus)



op school - vakken

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

* aanvraag vrijstelling mogelijk



op school - uitstappen



op school - uitstappen



op school - uitstappen



op school - uitstappen

uitstappen/activiteiten

● uitstap naar Brussel
● film, toneel, tentoonstelling
● Dag van de kinderbegeleider
● schaatsen
● … 



op school - evaluatie

permanente evaluatie 

● opdrachten en toetsen doorheen schooljaar

● geen examens

● 2 x syntheseweek



op school - evaluatie

GIP

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

● gaan werken of verder studeren? 

● motivatiebrief schrijven

● GIP-presentatie



stage

kinderdagverblijf (0 - 3 jaar) 2 + 4 weken

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

kleuterklas 3 weken



locatie?

campus Guislain

Jozef Guislainstraat 43

9000 Gent



diploma

● diploma secundair onderwijs

OF studiegetuigschrift derde graad BSO Kinderzorg

● diploma’s vanuit Kinderzorg en Kinderbegeleider Duaal zijn 

evenwaardig!



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



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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