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Kiezen voor Kinderzorg
Als je kiest voor het 7e specialisatiejaar Kinderzorg (KZ), dan
kies je ervoor om te werken met kinderen: voor de lieve baby,
de prettige peuter, de pittige kleuter, de kapoen die in de
lagere school leert lezen en schrijven, rekenen en de brede
wereld ontdekken. Het is belangrijk dat je creatief, flexibel
en betrouwbaar bent. Je moet een beroepsgeheim kunnen
respecteren en in team kunnen samenwerken.

Wie kan starten?
Wie geslaagd is in het zesde jaar Verzorging, kan zonder problemen starten
in het 7e jaar Kinderzorg.
In principe kunnen alle geslaagden uit het 6e jaar van een richting
Personenzorg toegelaten worden tot het 7e specialisatiejaar Kinderzorg
(TSO Gezondheids- en welzijnswetenschappen, TSO Jeugd- en
gehandicaptenzorg, TSO Sociale en technische wetenschappen, BSO
Organisatiehulp en BSO Verzorging). Dit betekent echter niet dat in de
praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn. De school kan ook leerlingen
toelaten uit een ander studiegebied. Dan heb je wel de toestemming nodig
van de toelatingsklassenraad. Informeer je vooraf dus goed over je kansen.
Wie niet uit de richting Verzorging komt, moet in het begin van het schooljaar
een instroomcursus voor de beroepsgerichte vakken volgen. De school biedt
deze aan.

Wat leer je?
Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis
en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept
en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op
een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert werken met
specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties.
Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan
met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging
nodig hebben (bvb. kinderen met een beperking).
Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van het kind. Je leert organisaties kennen
binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Je verzorgt niet alleen gezonde en
zieke kinderen. Je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. Je

Onze troeven
• Praktische opleiding
met grote kans op werk
• Diploma secundair
onderwijs, waarmee je
verder kan studeren
• Veel stages met
individuele opvolging
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Na het 7de jaar kan je onmiddellijk werk zoeken en kom je in het
werkveld Kinderzorg terecht. Je kan aan het werk als begeleider in een
kinderdagverblijf, in initiatieven m.b.t. buitenschoolse kinderopvang, in de
particuliere opvang en als onthaalouder. Je kan ook worden tewerkgesteld
in de opvang van zieke kinderen en naast de kleuterleid(st)er in de
kleuterklas als zorgjuf of -meester.

“Tijdens onze
opleiding trokken
we met de klas 10
dagen naar het
buitenland om
voor kinderen te
zorgen. Dat was
een toffe ervaring.
Werken met kinderen is super.”

Met je diploma secundair onderwijs is het mogelijk om je na een 7de BSO
verder te specialiseren in een 7de TSO “Se-n-Se” Leefgroepenwerking of
Internaatswerking.

Sylvie Lanssens, Kinderdagverblijf “Ons Huisje”, Kinderzorg,
2009

doet praktijkervaringen op in verschillende vormen van kinderopvang: een
kinderdagverblijf, de buitenschoolse kinderopvang, de kleuterklas …
Al doende leer je methodisch werken, aandacht hebben voor het
welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met diversiteit,
samenwerken met ouders en met collega’s maar evengoed leer je
zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook in complexere situaties.

En verder

Je kan ook kiezen voor een verdere studie gedurende drie jaar. Een HBOV
Verpleegkunde (vroeger 4e graad) behoort tot de mogelijkheden. Heb je
bijzonder veel studietalent, dan kan je ook nog een professionele bachelor
in het kleuteronderwijs of een professionele bachelor in de pedagogie van
het jonge kind volgen.

Cijfermateriaal
Het beroep Begeleider in de kinderopvang staat in de top-10 van de
knelpuntberoepen. De kans op tewerkstelling is dus bijzonder groot!

Multimediaal

Wil je meer weten, klik dan op
http://vdab.be/beroepen/begeleider_kinderopvang.shtml.
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