SPECIFIEK GEDEELTE
EXPRESSIE
Je leert activiteiten voor te bereiden en uit te voeren waarbij je de verschillende ontwikkelingsdomeinen gaat stimuleren. Deze activiteiten kaderen vaak
binnen een bepaald thema.
OPVOEDKUNDE
Je leert rekening houden met de individuele behoeften van de kinderen, hun welbevinden en de betrokkenheid in de opvang dit d.m.v. gericht observeren. Je leert om preventief en corrigerend op te treden bij agressief gedrag en conflicten tussen kinderen. Het stimuleren van de taalontwikkeling
gedurende de ganse dag komt tijdens de lessen uitvoerig aan bod. Verder wordt er aandacht geschonken aan de omgang met de ouders en met
diversiteit.
VERZORGING
In de loop van het schooljaar leer je zelfstandig de hygiënische zorgen uit te voeren met aandacht voor veiligheid. De gezonde voeding,
aangepast aan de behoeften van kinderen wordt verder uitgediept. Je leert ook rekening houden met voedingsadviezen (allergie, intolerantie, …). Observeren en omgaan met zieke kinderen en kinderen met specifieke zorgbehoeften is specifiek voor deze opleiding. Je
leert taken niet ‘zomaar’ uit te voeren , maar rekening te houden met het algemeen welbevinden en de betrokkenheid van het kind.
STAGE
In de loop van het schooljaar leer je zelfstandig de hygiënische zorgen uit te voeren met aandacht voor veiligheid. De gezonde
voeding, aangepast aan de behoeften van kinderen wordt verder uitgediept. Je leert ook rekening houden met voedingsadviezen (allergie, intolerantie, …). Observeren en omgaan met zieke kinderen en kinderen met specifieke zorgbehoeften
is specifiek voor deze opleiding. Je leert taken niet ‘zomaar’ uit te voeren , maar rekening te houden met het algemeen
welbevinden en de betrokkenheid van het kind.

3de graad Kinderzorg
In het zevende jaar Kinderzorg
verwerft de leerling de basiscompetenties die nodig zijn om als beginnende beroepsbeoefenaar aan het werk
te gaan in de kinderopvang en wordt de
basis gelegd voor een verdere professionalisering gedurende zijn loopbaan.

De meeste leerlingen in het specialisatiejaar Kinderzorg
stromen in vanuit het studiegebied Personenzorg en
dan voornamelijk uit de studierichting Verzorging BSO.

LESSENTABEL SPECIALISATIEJAAR
KINDERVERZORGING

GETUIGSCHRIFTEN
Diploma.
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na de opleiding kan men werken als onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst voor
onthaalouders, als zelfstandige onthaalouders. Als begeleid(st)er in kinderdagverblijven, bij erkende initiatieven voor
buitenschoolse opvang, schoolopvang,
opvang van zieke kinderen en ter ondersteuning in het kleuteronderwijs.

Derde graad l 3de jaar 		
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Basisvorming

Uren

Levensbeschouwing

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Toegepaste Economie

4

ZELFSTANDIGE
Met het getuigschrift over de basiskennis van
het bedrijfsbeheer (middenstandsdiploma) dat
je behaalde na afloop van de derde graad, heb
je ook de mogelijkheid een eigen handelszaak te
beginnen.

Specifiek gedeelte Kinderzorg
Expressie

2

Opvoedkunde

4

Verzorging

1

Praktijk verzorging

1

Stage verzorging

4

Stage opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde

4

Totaal

34

AANBEVOLEN

Een thuiscomputer met internetaansluiting wordt ten zeerste aanbevolen voor oa. Smartschool (online-leerplatform), email en andere internettoepassingen om de leerstof toegankelijker te maken.
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TOELATINGSVOORWAARDEN
Derde graad specialisatie: derde graad van het Secundair Onderwijs
met vrucht beëindigd hebben.

