KINDERZORG BSO
WELKOM IN KINDERZORG

Profiel

Toekomst

Heb je een hart voor kinderen en wil je graag met deze doelgroep
werken? Ben je bovendien communicatief vaardig, een creatieve
duizendpoot, vind je spelen nog steeds leuk en kan je tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen? Dan is Kinderzorg beslist iets voor jou!
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Als kinderbegeleider kun je aan de slag in zowel groeps- en
gezinsopvang als buitenschoolse kinderopvang. De kleuterjuf
ondersteunen in een kleuterklas behoort eveneens tot de mogelijkheden. Wie zin heeft om verder te studeren en graag een
nieuwe uitdaging aangaat, kan op onze school kiezen voor
Een ervaren team van leraren en stagebegeleiders helpt je de verThuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, Organisatie-assistentie of
eiste competenties, essentieel voor een bekwame begeleider in de
Se-n-Se Begeleider bij mensen met een beperking, Begeleider
kinderopvang, te verwerven. We besteden ruime aandacht aan het
bij mensen met een beperking zorg+ of Begeleider bij kinderen
pedagogisch handelen, gezondheid en welzijn van het kind, maalen jongeren. Ook het hoger onderwijs is een optie: drie jaar hard
tijd- en linnenzorg.
werken kan resulteren in een diploma kleuteronderwijzer(es) of
Kwaliteitsvolle kinderopvang vereist respect voor diversiteit, een verpleegkunde HBO-5.
reflecterende houding, aandacht voor het welbevinden van de
kinderen en een aangepast spelaanbod. We trainen ook andere
vaardigheden zoals vlot communiceren, samenwerken, omgaan Diploma
met het sociaal netwerk van het kind.
Diploma secundair onderwijs
Bij alle thema’s vertrekken we vanuit de praktijkervaringen van de Attest levensreddend handelen bij kinderen
studenten. Werkplekleren, studiebezoeken en externe sprekers
vormen een mooie aanvulling op wat we binnen de lessen aanbieLessentabel
den. De opleiding voorziet drie stageperiodes. We laten je kennis
maken met de verschillende doelgroepen tussen de leeftijd van Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden, krij0 tot 12 jaar. Tijdens de stage toets je je kennis en vaardigheden gen vrijstelling voor 8 uur algemene vakken (godsdienst, Frans,
aan de praktijk en krijg je de kans om de vereiste competenties te Nederlans en mavo). Deze worden vervangen door extra uren
verwerven.
praktijk en stage.

Algemeen

TSO

BSO

KINDERZORG
Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

2

Maatschappelijke vorming

2

Frans

2

Expressie

2

Pedagogisch handelen

6

Gezondheid en welzijn

1

Indirecte zorg

1

Integratie

2

RECUPERATIELESSEN voor
vakken die tijdens de stage
wegvallen
STAGE

TOTAAL

10
10 weken
32 UUR

Wie kan starten
• wie een studiegetuigschrift of diploma secundair onderwijs behaald heeft in het studiegebied Personenzorg
• wie minstens een volledig jaar hoger onderwijs heeft
gevolgd binnen de (ped)agogische, sociale of paramedische sector en al dan niet geslaagd is. Dit is ook zo als je
HBO Verpleegkunde volgde.

NA EEN MOTIVATIEGESPREK EN POSITIEVE BESLISSING VAN DE TOELATINGSKLASSENRAAD

• wie een diploma secundair onderwijs/studiegetuigschrift behaald heeft in een ander studiegebied
• wie geen volledig jaar hoger onderwijs volgde in een
van bovengenoemde sectoren of hoger onderwijs
volgde in een andere sector
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