Iets voor jou?
Jij bent iemand die:
► gemo�veerd is om te werken met jonge kinderen en hun gezinnen
► wilt werken aan zijn/haar basishouding en kri�sch naar zichzelf kan
kijken
► minimum 18 jaar is en hee� voldaan aan de vol�jdse leerplicht
► een infomoment van Begeleider in de kinderopvang op CVO HIK
gevolgd hee�

Waar volg je deze opleiding?

Kinderbegeleider
Iets voor jou?

► Campus Mol
Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol
Tel.: 014 31 70 61 - mol@hik.be
De opleiding Aanvullende Algemene Vorming kan je ook op Campus Mol volgen
of op onze campus in Herentals (Kerkstraat 38, 2200 Herentals,
014/23 23 70, herentals@hik.be).

“Het contact met kinderen is zo
leuk! En tegelijkertijd uitdagend. Daar wilde ik mijn
beroep van maken, dus heb ik
deze opleiding gevolgd en nu
werk ik in een
kleuterschooltje.”
(Koen, Mol)

“Je leert meteen hoe het moet!
Je gaat 1 of 2,5 dag per week
meedraaien in een opvang of
school.”
(Soﬁe, Dessel)

Samen groeien
is mijn keuze!

www.hik.be

Wat houdt deze opleiding in?

Welk traject volg je?

Je hart maakt een sprongetje in het bijzijn van kinderen? Je wil graag deel
uitmaken van hun wondere wereld?

Kies voor dag- of avondles:
► overdag heb je les op dinsdag en/of donderdag
► ‘s avonds heb je les op maandag en/of woensdag

De opleiding Begeleider in de kinderopvang zal je klaarstomen om als
professioneel begeleider aan de slag te gaan met kinderen tussen 0 tot 3
jaar en/of kinderen tussen 3 en 12 jaar.
Als begeleider maak je een belangrijk deel uit van de leefwereld van een
kind en zijn gezin. Je bent een belangrijk hech�ngsﬁguur voor het kind en
staat mee in voor de ontwikkeling. Je doet dit echter niet alleen. Daarom
wordt er in de opleiding ook veel aandacht besteed aan het leren func�oneren in een team en het omgaan met ouders.
De opleiding start met een aantal gemeenschappelijke (basis)modules,
daarna volg je speciﬁeke modules, a�ankelijk van de afstudeerrich�ng
die je kiest:
► Kinderbegeleider

baby's en peuters
► Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Je kan ook een combitraject kiezen voor de beide doelgroepen.

Gemeenschappelijke modules
► Communica�eve vaardigheden in de kinderopvang
► Samenwerken met gezinnen & context
► Kinderopvang & ik
► EHBO & levensreddend handelen
► Basisprincipes pedagogisch handelen
► Basis verzorging
► Samenwerken met team & interdisciplinair
► Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang
►► Zowel contact► Intervisie
als afstandslessen

► Indeling �jd & ruimte
► Pedagogisch handelen
► Spel
► Verzorging
► Voeding
► Stage & intervisie

Wil je de beide opleidingen volgen, a�ankelijk van hoe je jouw persoonlijk
lespakket samenstelt, dan kan je 2 opleidingen afwerken op 1,5 jaar of 2
jaar.
Of kies voor een traject op maat: zo kan je elk standaardtraject verkorten
of verlengen, aangepast aan je noden en privé/werksitua�e.
►► Combineer

deze opleiding met een deeltijdse job
dankzij het avondtraject of een traject op maat!

Welk cer�ﬁcaat/diploma behaal je?
Je behaalt het cer�ﬁcaat Kinderbegeleider baby's en peuters en/of
Kinderbegeleider schoolgaande kinderen.
Als je al een diploma secundair onderwijs hebt, dan behaal je het diploma
van deze opleiding.

Welke modules volg je?

Specifieke modules

A�ankelijk van hoe je jouw persoonlijk lespakket samenstelt, kan je 1
opleiding afwerken op 1 jaar of 1,5 jaar.

►► Waardevolle

prak�jkervaring
�jdens
werkplekleren

Heb je nog geen diploma SO? Dan kan je bijkomend de opleiding Aanvullende Algemene Vorming volgen en het op die manier behalen.

Mogelijkheden na de opleiding?
Als kinderbegeleider baby’s en peuters:
kan je aan de slag in de gezins- en groepsopvang baby’s en
peuters.
► kan je werken als verantwoordelijke in de groepsopvang
(max.18 kinderen).

►

Als kinderbegeleider schoolgaande kinderen:
►

kan je aan de slag in een kleuterschool en/of buitenschoolse
kinderopvang.

