Kinderzorg
Specialisatiejaar BSO
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1 Je job: kinderbegeleider
Na de opleiding Kinderzorg werk je als kinderbegeleider in de opvang van kinderen van 0-12
jaar.
In de opleiding komen volgende settings aan bod:

buitenschoolse kinderopvang;

opvang van baby’s en peuters:
o
groepsopvang (kinderdagverblijf),
o
gezinsopvang (onthaalgezin),
o
opvang aan huis (bv. bij zieke kinderen).
Als begeleider in de kinderopvang begeleid en verzorg je baby’s,
peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot en met de
basisschool.
Je hebt verschillende taken, maar bent bijna voortdurend bezig met
de kinderen. Je houdt daarbij rekening met hun leeftijd, belangstelling
en noden. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer tijd en aandacht je
besteedt aan verzorgingstaken zoals eten, slapen en verschonen.
Maar ook voor jonge kinderen is het spelaspect heel belangrijk.
Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer dit verzorgingsaspect naar
de achtergrond verschuift. Het plannen van gevarieerde
opvangactiviteiten voor en met de kinderen komt dan meer op de
voorgrond. Daarom moet je oog hebben voor de behoeften van de kinderen en je kunnen inleven
in hun leefwereld. Met de activiteiten die je aanbiedt, stimuleer je de psychosociale en
motorische ontwikkeling van de kinderen. Je observeert deze ontwikkeling en noteert deze in een
(dag)verslag.
Het contact met de ouders is een ander aspect van je takenpakket. Naast de kinderen zijn ook zíj
immers betrokken partij bij de opvang. Je werkt samen met collega’s en hebt regelmatig overleg
met hen over de kinderen en over het werk. In team werk je aan kwalitatieve kinderopvang. Je
staat mee in voor het dagelijks onderhoud van de groepsruimte en je doet ook allerlei
huishoudelijke klusjes (afhankelijk van de opvangvoorziening).
GETUIGENIS
“Ik heb mijn 5de en 6de jaar Verzorging gedaan in Ursulinen Mechelen. Ik ben daar aan
begonnen wetende dat ik iets wou doen met mensen, met kinderen, maar ik had geen idee wat ik
later nu wou worden. Door de verschillende stages te kunnen doen heb ik onder andere stage
gedaan bij twee onthaalmoeders en toen wist ik eigenlijk zeker: dit is wat ik later wil doen! Ik heb
mijn diploma gehaald in 7 Kinderzorg en ben op zoek gegaan naar werk in een kinderdagverblijf
om eerst wat ervaring op te doen. Werk vond ik snel en dat had ik nooit verwacht want ik
solliciteerde samen met 11 andere kandidaten voor dezelfde job. Mede dankzij de goede
reputatie van de school (wisten ze me achteraf te zeggen) had ik uiteindelijk de job want elke
werkkracht die in Kinderzorg afgestudeerd was in Ursulinen Mechelen was een top-medewerker.
Ze weten dat de lat er hoog ligt, dat er een bepaald niveau moet gehaald worden en dat ze dat
niveau willen voor hun kinderdagverblijven. Zo heb ik drie jaar enorm veel ervaring kunnen op
doen en uiteindelijk mijn droom kunnen waar maken: zelf onthaalmoeder worden bij mij thuis.
Ons groepje heet de lieveheersbeestjes, ik vang dagelijks een 7 tal kindjes op en ben nu zelf ook
stagebegeleidster!”
Shauni Cools, 25 jaar en onthaalmoeder sinds 3 jaar
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3 Toelichting bij enkele vakken
3.1

Algemene vorming

Het pakket ‘Algemene vorming’ brengt je de inzichten en vaardigheden bij die je nodig hebt om je
mannetje te kunnen staan in onze samenleving.

3.1.1 Project Algemene Vakken (PAV)
PAV biedt heel wat variatie. Verschillende vakken (Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde en
maatschappelijke vorming) bundelen hun krachten bij de praktijkgerichte behandeling van
verschillende thema’s.
Je verwerkt levensechte en herkenbare inhouden als één geheel. Daarbij worden verschillende
werkvormen en media gebruikt: groepsopdracht en zelfstandig werk, discussies,
opzoekopdrachten in de bibliotheek of op het internet ...
Regelmatig verken je de behandelde thema’s ook buiten de schoolmuren.
Je inzicht in mens en maatschappij vergroot. Zo kan je uitgroeien tot een mondige, weerbare en
geëngageerde deelnemer aan de samenleving.

3.1.2 Vreemde talen: Frans
Het vak Frans bouwt voort op je kennis uit voorgaande jaren in het secundair onderwijs. Het
praktisch bruikbare staat voorop.

3.2

Beroepsgerichte vorming
Je leert werken met kinderen van 0 tot 12 jaar. Je
verwerft de inzichten en de vaardigheden die je
nodig hebt om als een volwaardige en flexibele
kinderbegeleidster te kunnen functioneren.
Je verstevigt de kennis uit de 3de graad Verzorging
en leert werken in complexe opvangsituaties. In het
specialisatiejaar Kinderzorg gaat er aandacht naar
specifieke doelgroepen: kinderen uit kwetsbare
gezinnen en kinderen met een specifieke behoefte of
beperking.

Je leert verwerft de nodige EHBO-vaardigheden en kan zo het attest ‘Levensreddend handelen
bij Kinderen’ behalen.
Kwaliteitsbewust handelen komt in alle componenten aan bod:

je leert opdrachten planmatig aanpakken;

je gaat respectvol om met jezelf, anderen en materialen;

je werkt ergonomisch, economisch, milieubewust en hygiënisch;

je leert op een professionele manier observeren, interpreteren, registreren en rapporteren;

je kan je eigen werk kritisch evalueren.
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3.2.1 Pedagogisch handelen
Je bestudeert de ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsgroep van 0-12 jaar in al haar aspecten.
Je draagt zorg voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Je leert kinderen
observeren, begeleiden en stimuleren. Je ontwikkelt je eigen expressieve mogelijkheden en past
die toe in activiteitenbegeleiding. Je leert op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met
(probleem)gedrag van kinderen en je leert een groep leiden.
Je verkent de rol van de kinderbegeleid(st)er in het omgaan met het gezin: gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, opvoedingsondersteuning, ouderparticipatie.

3.2.2 Gezondheid en welzijn
Het is belangrijk de dagelijkse zorg voor de gezondheid van de kinderen af te stemmen op hun
behoeften, noden en beperkingen. Je leert ook zorg dragen voor zieke kinderen in de opvang en
juist optreden in noodsituaties bij baby’s, peuters en lagere schoolkinderen.

3.2.3 Expressie
Het vak Expressie ondersteunt je in het expressief en creatief werken met kinderen. Je leert
verschillende expressievormen en experimenteert met verschillende technieken en materialen.
Wat je leert in de klas, kan je toepassen op stage.

3.2.4 Indirecte zorg
Je leert ook zorgen voor de huishoudelijke ondersteuning in de kinderopvang en die combineren
met activiteiten met de kinderen. Interieurzorg, maaltijdzorg en linnenzorg komen aan bod.

3.2.5 Seminarie
Het vak Seminarie legt de link tussen theorie en praktijk. Stagevoorbereiding en stagebespreking
komen hier aan bod. Ook is er ruimte om te werken aan een project in het kader van de
geïntegreerde proef (GIP).
Je maakt kennis met het werkveld van de kinderopvang en de maatschappelijke tendensen en
uitdagingen waarmee die geconfronteerd wordt. Je oefent de communicatie met kinderen en
ouders en leert samenwerken in een team.

3.2.6 Stages
Je loopt stage in diverse centra voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar.
Van het totale stagepakket doe je:

60% van de stage bij kinderen van 0 tot 3 jaar in een kinderdagverblijf;

40% van de stage bij kinderen van 3 tot 12 jaar in de buitenschoolse kinderopvang.
Perioden met stage en perioden met les wisselen elkaar af. Het normale weekrooster kan
doorbroken worden. De stages worden enkele weken aaneensluitend georganiseerd, met een
wekelijkse terugkomdag. Je loopt ook gedurende enkele vakantiedagen stage en hierbij mag je
zelf de vakantieperiode kiezen. Deze vakantiedagen worden dan gecompenseerd op wanneer
studenten tijdens lesweken stage lopen in de buitenschoolse kinderopvang.
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De stageplaatsen worden geselecteerd door de school. De stagecoördinator verdeelt de
stageplaatsen over de studenten. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden
met de bereikbaarheid voor de studenten. Onkosten voor verplaatsingen van en naar de
stageplaats worden betaald door de studenten.

4 Inschrijvingsvoorwaarden
Je kan de opleiding Kinderzorg volgen als je het studiegetuigschrift behaald hebt van het 2de
leerjaar van de 3de graad in één van de volgende studierichtingen:

Verzorging BSO

Organisatiehulp BSO (mits het volgen van een individueel leertraject)
of als je het diploma secundair onderwijs behaald hebt in één van de volgende studierichtingen:

Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO

Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO

Sociale en technische wetenschappen TSO
Neem contact op met de school als je je diploma behaalde in een andere studierichting en wil
instappen in het 7de jaar Kinderzorg. We bekijken dan de mogelijkheden en de noodzaak tot een
inhaalbeweging.

5 Studiebewijs
Als je slaagt voor dit specialisatiejaar behaal je:

het diploma secundair onderwijs als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
o
in het bezit zijn van het getuigschrift van de 2de graad secundair onderwijs;
o
het 1ste en het 2de leerjaar van de 3de graad BSO met vrucht hebben beëindigd.

het studiegetuigschrift ‘Kinderzorg’ voor wie het diploma secundair onderwijs reeds bezit.

het attest ‘Levensreddend handelen bij kinderen’.

6 Praktische informatie
6.1

Studietoelagen

Studenten die aan de voorwaarden voldoen kunnen aanspraak maken op een studiebeurs,
toegekend door het Ministerie van Onderwijs. Informatie is te verkrijgen op het secretariaat van
de school, via de website www.studietoelagen.be en via het gratis nummer 1700.

6.2

Informatie

Waar?
Ursulinen Mechelen
Hoogstraat 35 - 2800 MECHELEN
Tel. 015 42 35 42
E-mail: info@ursulinenmechelen.be
Website: www.ursulinenmechelen.be
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6.3




6.4

Inschrijvingen
donderdag 2 juli 2020 tot en met dinsdag 7 juli 2020 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00
tot 17.00 uur (enkel op werkdagen)
woensdag 19 augustus 2020 en donderdag 20 augustus 2020 van 10.00 tot 12.30 uur en
van 14.00 tot 17.00 uur
Nadien na telefonische afspraak

Bereikbaarheid

Vanuit het station Mechelen - Centraal kan je sporen naar volgende bestemmingen in rechtstreekse verbinding:
Antwerpen / Baasrode Zuid / Boortmeerbeek / Bornem / Brussel / Buggenhout / Dendermonde / Duffel / Eigenbrakel /
Eppegem / Essen / Gent-Sint-Pieters / Geraardsbergen / Haacht / Halle / Hambos / Heide / Herentals / Hever / Hofstade /
Hove / Kapelle-o/d-Bos / Kontich / Kortrijk / Leuven / Lier / Londerzeel / Malderen / Mechelen Nekkerspoel / Melle /
Merelbeke / Mortsel / Muizen / Puurs / Schellebelle / Sint-Katelijne-Waver / Sint-Niklaas / Temse / Tildonk / Turnhout /
Vilvoorde / Weerde / Wespelaar / Wetteren / Wijgmaal / Willebroek
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