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KINDERZORG 
 SPECIALISATIEJAAR 7BSO
 ÉÉNJARIGE OPLEIDING
 OOK VOOR VOLWASSENEN

  
TROEVEN

 goed uitgeruste vaklokalen

 samenwerking met professionele 
organisaties uit het werkveld

 ervaren docenten

 intensieve coaching en stagebegeleiding

 leercoach en psychosociale 
leerlingbegeleiders



KINDERZORG 
SPECIALISATIEJAAR 7BSO
ÉÉNJARIGE OPLEIDING  OOK VOOR VOLWASSENEN 

De wereld van de verzorgende sector is 
divers en geeft de mogelijkheid een boeiende 
loopbaan uit te bouwen met een afwisselend 
takenpakket. Niet alleen het verzorgen van 
gezonde en zieke kinderen behoort tot het 
werk van de kinderverzorger(ster), ook 
animatie- en opvoedingstaken maken er 
deel van uit. Om de opleiding Kinderzorg 
te volgen, is een vooropleiding Verzorging 
handig, maar niet absoluut noodzakelijk.

 WAT LEER JE TIJDENS 
DEZE OPLEIDING?

Vanuit levensechte cases leer je werken met 
specifieke doelgroepen, kinderen van 0 tot 12 
jaar. Je verwerft inzicht in de ontwikkeling van 
baby, peuter en schoolkind en hoe je op een 
pedagogisch verantwoorde manier met deze 
groepen omgaat. Je leert niet alleen verzorgen, 
maar leert ook aandacht hebben voor de 
motorische, cognitieve, sociale en emotionele 
ontwikkeling van het kind. Je leert hoe je 
kinderen kan prikkelen in hun ontwikkeling 
aan de hand van diverse activiteiten.

 HEB JIJ HET PROFIEL VAN 
EEN KINDERBEGELEIDER?

Heb je een hart voor mensen en in het 
bijzonder voor kinderen, dan is Kinderzorg 
echt iets voor jou. Je kan zelfstandig werken 
en functioneert goed in een team. Je bent 
respectvol en hebt oog voor de noden van het 

individuele kind en de volledige groep. Je 
bent communicatief. Kortom, je zoekt een job 
waar je werkt voor mensen, met mensen.

 WAAR KAN JE NA JE 
OPLEIDING TERECHT?

Aan het werk
Als kinderbegeleider werk je in een 
kinderdagverblijf, een kleuterklas, 
buitenschoolse opvang, een onthaalgezin…

Verder studeren
Als je slaagt in dit zevende jaar BSO, behaal je 
je diploma Secundair Onderwijs. Je krijgt nu 
toegang tot alle eenjarige Se-n-Se opleidingen, 
en tot het Hoger Onderwijs: bachelor in het 
Kleuteronderwijs of Pedagogie van het jonge 
kind behoren zeker tot de mogelijkheden. Wil 
je je verder specialiseren als verzorgende, dan 
is de richting HBO5 Verpleegkunde misschien 
iets voor jou. 

 PRAKTIJK  
EN STAGE

De opleiding vertrekt steeds van de 
praktijk zodat je de kennis toepast en 
de nodige vaardigheden kan inoefenen. 
Er zijn verschillende blokken stage van 
meerdere weken waarbij je kan kiezen 
voor organisaties en instellingen in de 
buurt. Zo leer je meteen het werkveld en 
je latere beroepsmogelijkheden kennen.


