Kinderbegeleider
Zin in een ontwapenend, boeiend en verrassend avontuur?
Laat je dan onderdompelen door onze praktijkdocenten in de
wondere wereld van de kinderopvang. Elke dag in het
kinderopvanginitiatief is een nieuw avontuur, dat vertrekt vanuit
de kwaliteitseisen van 'Kind en Gezin', met als garantie dat alle
ouders hun kinderen kunnen toevertrouwen aan goed
opgeleide begeleiders

Voltijdse dagopleiding

Waar en wanneer?

Info
Beginner

Programma
De voltijdse dagopleiding duurt 1 jaar, met gemiddeld 3 lesdagen per week.
Deze opleiding is gebaseerd op het beroepskwalificatiedossier ‘Kinderbegeleider baby’s en
peuters’ (BK-0269-3).

Vakken:
Oriëntatie in de Kinderopvang (32u)
o Het beroep kinderbegeleider
o Het leertraject
o Zelfreflectie
o Decreet houdende de organisatie kinderopvang van baby’s en peuters
EHBO en Levensreddend Handelen (20u)
o EHBO
o Levensreddend handelen van kinderen 0-12j
Algemene Communicatie (20u)
o Gespreksvaardigheden
o Gedrag
o Sociale vaardigheden en omgangsvormen
o Zelfkennis
Samenwerken met Gezinnen en hun Context (28u)
o Contact met ouders
o Samenwerken met ouders
o Ouderparticipatie en tevredenheid
Samenwerken met het Team en Interdisciplinair (20u
o Samenwerken met externen en interdisciplinair
o Samenwerken in een team

Kwaliteitsvol werken in de Kinderopvang (20u
o Zorg voor kwaliteit en kwaliteitsvolle zorg
o Procedures in de kinderopvang
Pedagogisch Handelen Baby’s en Peuters (56u
o Ontwikkeling van de baby en peuter
o Omgaan met baby’s en peuters
o Opvoeden
o Reflecteren
Diversiteit en Inclusie in de Kinderopvang (24u)

Pedagogisch Observeren Baby’s en Peuters (20u)

Voeding Baby’s en Peuters (20u)

Verzorging Baby’s en Peuters (52u
o Verzorging van de gezonde baby’s en peuters
o Verzorging van de licht zieke baby’s en peuters
o Verzorging van baby’s en peuters met specifieke zorgbehoefte
Indeling Tijd en Ruimte (20u)

Spel Baby’s en Peuters (40u)

Stage (150u) + (40u) bij het volgen van de module organisatorisch beheer
Deze stage wordt gespreid over verschillende stageperiodes doorheen het jaar, waarop er op dat moment
minder lessen zullen worden ingepland.

Organisatorisch beheer van een kinderopvang (44u) + eindproef (1u)

Verantwoordelijke in de kinderopvang tot 18 plaatsen (44u)

Specifieke toelatingsvoorwaarden
Je wordt min. 18 in de loop van het jaar waarin de opleiding start
Diploma hoger secundair onderwijs of ervaring aan te tonen via cv en motivatiebrief. Indien aan
geen van beiden is voldaan wordt de cursist uitgenodigd voor een intakegesprek wat kan leiden tot
een negatief advies.
Om je stage te mogen starten dien je op de stageplaats een bewijs van goed gedrag en zeden
(uittreksel uit strafregister) + medisch attest te kunnen voorleggen

Materiaal en extra kosten
Het programma is gebaseerd op het beroepskwalificatiedossier Kinderbegeleider baby’s en peuters (BK0269-3). Wie slaagt in het pedagogisch luik (dit betekent: met uitzondering van de vakken
‘organisatorisch beheer in de kinderopvang’ en ‘verantwoordelijke in de kinderopvang tot 18 plaatsen’),
ontvangt dan ook een erkenning van de beroepskwalificatie.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Het programma is gebaseerd op het beroepskwalificatiedossier Kinderbegeleider baby’s en peuters (BK0269-3), waardoor iedereen die slaagt in het pedagogisch luik een beroepskwalificatiebewijs ontvangt.
Wie ook slaagt voor de vakken ''organisatorisch beheer in de kinderopvang', 'verantwoordelijke in de
kinderopvang tot 18 plaatsen' en de eindproef, ontvangt ook een diploma.
Bijkomend ontvangen de cursisten, na het volgen van én het slagen in deze opleiding het attest '
Levensreddend helpen bij baby's en kleuters ' en het attest ' Brandveiligheid en evacuatie ' .

