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Voorwoord.
Beste kandidaat-cursist,

Wil je graag een nieuwe wending geven aan je leven en met kinderen werken? Droom je
ervan je te ontpoppen als een professionele kinderbegeleider? Je kan tewerkgesteld worden
in de kinderopvang of een kleuterschool.
Misschien werk je reeds als kinderbegeleider en mis je de vereiste kwalificatie? Of je hebt zin
in een bijscholing en wil jouw competenties upgraden door één of meerdere modules te
volgen?
Dan ben je welkom en heb je de volgende opties:
Verkies je les op een weekdag, kan je kiezen tussen:
een standaardtraject certificaat begeleider in de kinderopvang op 2 jaar;
een intensief traject certificaat begeleider in de kinderopvang op 1,5 jaar
een standaardtraject certificaat begeleider in de buitenschoolse kinderopvang op 1,5
jaar
een standaardtraject attest kinderbegeleider baby’s en peuters op 1,5 jaar
Kan je je tijdens weekdagen minder makkelijk vrijmaken en heb je liever les op zaterdag, dan
kan je kiezen voor een gespreid traject met minder les en stage per semester om het attest
Kinderbegeleider baby’s en peuters op 3 jaar te behalen.
Je kan ook een traject op maat volgen en een opleiding meer of minder spreiden.
Daarnaast willen we voor jou de match met een job en/of gezin versoepelen door de
theoretische modules aan te bieden met gecombineerd onderwijs, nl. als een combinatie van
contactonderwijs en afstandsonderwijs. Het gedeelte thuisleren kan je plannen op een
moment dat jou het beste uitkomt en geeft je de mogelijkheid te werken op eigen tempo.

Met vriendelijke groeten,
Coördinator van de opleidingen Begeleider in de Kinderopvang
karin.vanhijfte@deoranjerie.be
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Tewerkstellingsmogelijkheden.
Volg je de opleiding begeleider in de kinderopvang, dan kan je aan de slag bij:
 baby’s en peuters (0 tot 3 j) in de gezinsopvang en de groepsopvang
(kinderdagverblijven/crèches). Deze opleiding leidt ook tot een erkend
kwalificatiebewijs voor verantwoordelijken in een groepsopvang baby’s en
peuters tot maximaal 18 kinderen.
 bij schoolgaande kinderen (2,5 j tot 12j) in de buitenschoolse
kinderopvang (IBO en schoolopvang).
 bij kleuters (2,5 j tot 6j) in een basisschool (kleuteronderwijs).

De opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang, is bedoeld voor
mensen die de voorkeur geven aan het werken in de kinderopvang met schoolgaande
kinderen, namelijk van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar. Je kan terecht in:
 de buitenschoolse opvang (IBO en opvang schoolgaande kinderen) én
 bij kleuters in een basisschool (kleuteronderwijs)
Elk van bovenstaande opleidingen bieden een erkend certificaat en kan je aanvullen met
algemene vorming. Op die manier behaal je een diploma secundair onderwijs. Indien je al een
diploma secundair onderwijs hebt behaald, ontvang je door enkel de specifieke modules
begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang te volgen, een nieuw diploma. Het diploma
zorgt voor een hogere verloning of voorwaarden en opent ook de deur naar hogere studies.
Volg je de modules van kinderbegeleider baby’s en peuters, behaal je een
Attest. Dit is een door Kind & Gezin erkend kwalificatiebewijs (in Ministerieel Besluit
opgesomde modules), om te mogen werken in
 gezinsopvang ( 0 tot 3j) als onthaalouder
 groepsopvang voor baby’s en peuters (kinderdagverblijven/crèches). Het
is eveneens een erkend kwalificatiebewijs voor verantwoordelijken in de
groepsopvang tot maximaal 18 kinderen.

Toelatingsvoorwaarden.




gemotiveerd zijn om te werken met kinderen,
minimum 18 jaar zijn en voldaan aan de voltijdse leerplicht,
deelnemen aan een motivatiegesprek.
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Organisatie van de opleidingen en het schooljaar.
Algemeen
Het schooljaar 2019-2020 start op maandag 2 september 2019, eindigt op maandag 29 juni
2020 en is onderverdeeld in twee semesters. Het tweede semester start 27 januari 2020.

Gecombineerd onderwijs.
De theoretische modules worden aangeboden onder de vorm van gecombineerd onderwijs.
Dit houdt in dat er afgewisseld wordt tussen les of contactonderwijs en afstandsmomenten
of afstandsonderwijs. Het aantal les- en afstandsmomenten varieert per module. Je krijgt
taken en opdrachten om thuis of ‘op afstand’ de leerstof te verwerken. Dit wordt ook blended
leren genoemd. Van deze modules worden de juiste contact- en afstandsmomenten, beginen einduren meegedeeld bij de start van het semester. Bij de afstandsmomenten dien je niet
aanwezig te zijn in het centrum. Het afstandsleren kan je bijgevolg inplannen op een moment
dat jou het beste past. Je kan op deze afstandsmomenten ook een stagedag of een werkdag
inplannen.
Om met elkaar contact te houden, maken we gebruik van het digitaal leerplatform, Moodle.
Je krijgt toegang tot dit digitaal net van ons centrum: hier vind je de nodige informatie i.v.m.
je opleiding en stage en word je op de hoogte gehouden van allerlei nieuws. Je kan via deze
weg communiceren en uitwisselen met cursisten en lesgevers, vindt er de planningen en
afspraken, krijgt toegang tot ondersteunende lesmaterialen en documenten, kan taken
inzenden en nog veel meer. Ben je (nog) niet of minder ICT-vaardig? Geen nood, we helpen je
op weg.

Competentiegericht onderwijs
We werken met een sterke koppeling tussen theorie en de praktijk, zodat je kan
(verder)groeien in de vereiste competenties, ze verrijken of verdiepen.
Minstens de helft van het aantal modules van de verschillende opleidingen is stage. De
theoretische modules lopen parallel met de soort praktijksetting. Bijvoorbeeld, de
theoretische modules van jonge kinderen lopen tegelijkertijd met een stage in een opvang
voor baby’s en peuters. We werken met een mix van theorie en praktijkgerichte (stage)opdrachten. Je kan op stage de aangereikte theorie en kaders leren toepassen in de praktijk,
je brengt jouw stage-ervaringen weer mee naar de lessen, waar uitwisseling en reflecteren
centraal staan. We werken nauw samen met de opvangsector en Kind en Gezin.

OLC-café.
Heb je wat hulp nodig bij het leren of lukt het je allemaal niet meer zo goed, dan kan je
terecht bij het team begeleid leren en zorgondersteuning. Met een luisterend oor en een
helpende hand staan zij voor je klaar in het OLC-café.

www.deoranjerie.be/bink
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Werk je tijdens de afstandsmomenten liever in het centrum, dan kan je terecht in het Open
LeerCentrum. Je kan er gratis gebruik maken van computers en op verschillende tijdstippen is
er ondersteuning en begeleiding.

Modulair systeem.
De opleiding is georganiseerd volgens het modulair systeem. Per behaalde of geslaagde
module, verkrijg je een deelattest. Indien je alle modules behaalt, ontvang je het certificaat of
kwalificatiebewijs. Dit systeem maakt het mogelijk om een individueel traject op maat uit te
stippelen. Je kan er eveneens voor kiezen één of meerdere modules te volgen als bijscholing.

Studieverkorting door vrijstellingen.
Voor vrijstellingen op basis van elders verworven studiebewijzen (EVK) of competenties (EVC),
leg je zelf de nodige stavingsdocumenten voor. Je schriftelijke, gemotiveerde en
gedocumenteerde aanvraag tot vrijstelling(en) dien je in bij je opleidings- en
trajectcoördinator Begeleider in de kinderopvang, die je dossier onderzoekt en voorlegt aan
de directeur. De eindbeslissing hierover ligt altijd in handen van de directeur. In geval er een
vrijstelling wordt aangevraagd aan de hand van vervalste studiebewijzen, kan de school
juridische stappen ondernemen.
Na het voltooien van de opleiding Begeleider in de kinderopvang, kan je voor een aantal
modules van algemene vorming een vrijstelling verkrijgen. Verdere informatie vind je in de
brochure algemene vorming.

www.deoranjerie.be/bink
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De opleiding Begeleider in de kinderopvang.
Trajecten met les op een weekdag.

Het schooljaar 2019-2020 start op maandag 2 september 2019, eindigt op maandag 30 juni
2020 en is onderverdeeld in twee semesters.

Tijdens deze week maken we je wegwijs in het opleidingscentrum en op ons leerplatform
Moodle. Er worden eveneens intakegesprekken en -proeven afgenomen.
We peilen in een gesprek naar je motivatie en de basishoudingen die vereist zijn voor het
beroep van begeleider in de kinderopvang.
Je komt de eerste lesweek 3 keer naar het centrum, nl. op maandag 2 september van 9.00 uur
tot 16.00 uur; dinsdag- en woensdagvoormiddag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Je brengt best
schrijfgerief en een lunchpakket mee.

Indien je het standaardtraject Begeleider in de Kinderopvang volgt, kan je de opleiding
voltooien in twee jaar tijd, dat zijn vier semesters.
De opleiding begeleider in de kinderopvang omvat 24 modules met in totaal 1280 lestijden,
waarvan de helft stage.
Lesrooster theoretische modules BinK op 2 jaar:
Indien je instapt in het standaardtraject, heb je één dag per week les, tenzij er een
afstandsmoment is gepland. Vanaf 9 september gaan de lessen door op maandag van 9.00
uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Je volgt een module in de voormiddag en
een module in de namiddag. Na ongeveer 9 à 10 weken starten er twee nieuwe modules. Je
volgt 4 theoretische modules per semester.
Modules Gesuperviseerde beroepspraktijk (stage) per semester:
Per semester doe je twee modules van 80 lestijden of 160 uur praktijkervaring op. Je
kan stage lopen in je eigen regio binnen een cirkel van 25 à 30 km rond Diest, onder
bepaalde voorwaarden.
Eén keer per maand is er een supervisie- en intervisiemoment op
woensdagvoormiddag van 9.00 uur tot 11.00 uur. Tijdens deze momenten worden
ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord, eventuele problemen besproken en werk
je aan jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) om te groeien in de vereiste
competenties.
www.deoranjerie.be/bink
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Lesrooster theoretische modules BinK op anderhalf jaar:
Je kan kiezen voor een versneld en intensiever traject op anderhalf jaar. Je hebt het eerste
semester les op maandag en het tweede semester les op maandag én op dinsdag; het derde
semester heb je één dag les.
Modules Gesuperviseerde beroepspraktijk (stage) per semester:
Het eerste semester loop je twee modules van 80 lestijden of 160 uur stage, het
tweede en derde semester doe je drie modules, dat zijn 240 uur stage. Je kan stage
lopen in je eigen regio binnen een cirkel van 25 à 30 km rond Diest, onder bepaalde
voorwaarden.
Eén keer per maand is er een supervisie- en intervisiemoment op
woensdagvoormiddag van 9.00 uur tot 11.00 uur. Tijdens deze momenten worden
ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord, eventuele problemen besproken en werk
je jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) uit om te groeien in de vereiste
competenties.

Je kan de opleiding Begeleider in de kinderopvang spreiden.
Ben je echter op zoek naar een flexibel traject, meer afgestemd op jouw persoonlijke situatie,
kan je ervoor kiezen om te combineren met les op zaterdag.

Trajecten met les op zaterdag.
Alle modules, die gemeeschappelijk zijn met de opleiding kinderbegeleider baby’s en peuters,
kunnen gevolgd worden op zaterdag. De modules BSK1; BSK3; BSK5 en BSK8 (zie verder
structuurschema) kunnen op zaterdag worden gevolgd mits voldoende inschrijvingen.

Overzicht inhoud modules van de opleiding begeleider in de
kinderopvang.
De opleiding begeleider in de kinderopvang omvat 24 modules en worden als volgt
onderverdeeld:
1. de modules zorg in de kinderopvang (ZK-modules)
Dit basispakket bevat 3 theoretische modules (TV) van telkens 40 lestijden en 4 modules
gesuperviseerde beroepspraktijk (PV) van telkens 80 lestijden.
2. de modules begeleiding van het jonge kind (BJK-modules)
5 theoretische modules van telkens 40 lestijden en 2 modules gesuperviseerde
beroepspraktijk van 80 lestijden.

www.deoranjerie.be/bink
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3. de modules van het schoolgaande kind (BSK-modules)
8 theoretische modules van telkens 40 lestijden en 2 modules gesuperviseerde
beroepspraktijk van telkens 80 lestijden.
Inhoud van de modules:
-

-

-

Je leert hoe je jouw aanpak kan afstemmen op elk individueel kind, zodat het zich goed
in zijn vel voelt en je kan inspelen op de basisbehoeften.
Je leert kinderen, met oog voor welbevinden en betrokkenheid, individueel begeleiden
en in hun globale ontwikkeling stimuleren, interacties tussen kinderen begeleiden om
op een aangename en respectvolle manier met elkaar te kunnen samenleven.
Begeleiden van vrij spel, inspelen op de interesses van kinderen en het organiseren
van spelactiviteiten komen uitgebreid aan bod.
Inrichten van de leef- leer- en speelruimte op een veilige, aantrekkelijke en uitdagende
manier.
Je leert samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding en begeleiding van
hun kind(eren). Ook samenwerken met externen, op verzoek van ouders, in functie
van specifieke zorgbehoeften van een kind wordt opgenomen.
Communicatievaardigheden worden ingeoefend.
Zelfreflectie loopt als een rode draad doorheen de opleiding.

www.deoranjerie.be/bink
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Het structuurschema van de opleiding begeleider in de kinderopvang.

ZK1 8057
Initiatie in de KO

BJK1 8064
Begeleiden van jonge
kinderen

BSK1 8081
Begeleiden schoolgaande
kinderen

ZK2 8058
Initiatie Verzorging / EHBO

BJK2 8065
Verzorging / EHBO

BSK2 8082
Inrichting leef-speelleerruimte

ZK3 8059
Voeding, veiligheid en
omgeving

BJK3 8066
Spelbegeleiding 0 tot 3j

BSK3 8083
EHBO

ZK4 8060
Stage

BJK4 8067
Kwaliteitsvol begeleiden
jonge kinderen

BSK4 8084
Communicatie- en
samenwerkingsvaardigheden

ZK5 8061
Stage

BJK5 8068
Samenwerken met het gezin /
externe partners

BSK5 8085
Spelbegeleiding
schoolgaande kind

ZK6 8062
Stage

BJK6 8076
Stage

BSK6 8086
Observeren Rapporteren
Reflecteren

ZK7 8063
Stage

BJK7 8080
Stage

BSK7 8088
Respect voor diversiteit
BSK8 8090
Samen-werken in een
IBO/met externe partners
BSK9 8091
Stage in IBO

ZK = Basismodules Zorg in de kinderopvang
BJK = Modules jonge kind
BSK = Modules schoolgaande kind

www.deoranjerie.be/bink
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De opleiding kinderbegeleider baby’s & peuters &
verantwoordelijke tot maximum 18 plaatsen.
Les op een weekdag:
De opleiding kinderbegeleider baby’s & peuters omvat 18 modules met in totaal 960
lestijden, waarvan de helft of 480 uur stage. (zie structuurschema)
Indien je het standaardtraject kinderbegeleider baby’s en peuters volgt, kan je de opleiding
voltooien in anderhalf jaar tijd, dat zijn drie semesters.
Je kan er ook voor kiezen om de opleiding te spreiden. Ben je echter op zoek naar een flexibel
traject, meer afgestemd op jouw persoonlijke situatie, kan je ervoor kiezen om te combineren
met les op zaterdag.
Lesrooster theoretische modules:
Indien je instapt in het standaardtraject, heb je één dag per week les, tenzij er een
afstandsmoment is gepland. Vanaf 9 september gaan de lessen door op maandag van 9.00
uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Je volgt een module in de voormiddag en
een module in de namiddag. Na ongeveer 9 à 10 weken starten er twee nieuwe modules. Je
volgt 4 theoretische modules per semester.
Gesuperviseerde beroepspraktijk (stage):
Per semester doe je twee modules van 80 lestijden of 160 uur praktijkervaring op. Je
kan stage lopen in je eigen regio binnen een cirkel van 25 à 30 km rond Diest en onder
bepaalde voorwaarden.
Eén keer per maand is er een supervisie- en intervisiemoment op
woensdagvoormiddag van 9.00 uur tot 11.00 uur. Tijdens deze momenten worden
ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord, eventuele problemen besproken en werk
je aan jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) om te groeien in de vereiste
competenties.

www.deoranjerie.be/bink
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Les op zaterdag:
De opleiding kinderbegeleider baby’s & peuters omvat 18 modules met in totaal 960
lestijden, waarvan de helft of 480 uur stage. (zie structuurschema)
Het leertraject Kinderbegeleider Baby’s en Peuters op zaterdag wordt gespreid over 3 jaar,
dat zijn zes semesters.
Lesrooster theoretische modules:
Je sluit bij voorkeur aan tijdens de inloopweek op maandag 2/09; dinsdag- en
woensdagvoormiddag of op zaterdag 07/09 bij de start van het schooljaar, er is dan meer
beschikbare tijd voor individuele vragen en gesprekken. Indien je de inloopweek gemist hebt,
word je verwacht op donderdagavond 26/09/2019 van 19.00 u tot 22.00 u.
Je maakt kennis met de opleiding, met elkaar en krijgt info over de stage(plaatsen). Je neemt
deel aan een workshop om te leren werken met het leerplatform Moodle. Indien je (nog) niet
zo ICT-vaardig bent, helpen we je graag: je kan daarna nog verdere ondersteuning krijgen
tijdens de sessies open en begeleid leren in het OLC-café.
Je volgt per semester twee theoretische modules: met één lesdag per maand en in totaal 5
lesdagen op een semester. De lessen gaan door van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur
tot 16.30 uur. De lessen starten zaterdag 5 oktober. Je volgt een module in de voormiddag en
een module in de namiddag.
In het eerste semester van het schooljaar 2019-2020 worden op zaterdag de modules ZK3
‘Zorg voor voeding en omgeving’ en module BJK4 ‘Kwaliteitsvol werken met jonge kinderen’
ingericht.
In het tweede semester worden de modules BSK4 ‘Communicatie en samenwerken’ en BSK6
‘Observeren, rapporteren en reflecteren’ aangeboden.
Gesuperviseerde beroepspraktijk (stage):
Je loopt één module gesuperviseerde beroepspraktijk van 80 uur. Je kan stage lopen
in je eigen regio binnen een cirkel van 25 à 30 km rond Diest en onder bepaalde
voorwaarden.
Per semester neem je deel aan drie super-en intervisiemomenten. Deze worden
ingericht op een donderdagavond. Deze momenten gaan telkens door van 20.00 uur
tot 22.00 uur:
Het is een leertraject op maat voor wie werkt of zich minder makkelijk kan vrijmaken
tijdens de weekdagen.
Je dient 10 à 11 weekdagen per semester te reserveren om stage te kunnen lopen.
Indien je werkt in de kinderopvang, kan een groot deel van de stage gelopen worden

www.deoranjerie.be/bink
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op de eigen werkplek in en kinderopvang baby’s en peuters (kinderdagverblijf of eigen
gezinsopvang), mits een aantal voorwaarden.

www.deoranjerie.be/bink
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Het structuurschema van de modules kinderbegeleider baby’s en
peuters.
Deze modules komen overeen met de modules vermeld in punt 1.2.c van bijlage 3 van het
Ministerieel Besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22
november 2013 (BS 18.01.2017).
Het traject omvat in totaal 960 uur: 12 theoretische modules van 40 uur en 6 modules
gesuperviseerde beroepspraktijk van 80 uur.
ZK1 8057
Initiatie in de KO
40 u

BJK1 8064
Begeleiden van jonge
kinderen (ook pedagogisch kader)
40 u

ZK2 8058
Initiatie Verzorging / EHBO
40 u

BJK2 8065 Verzorging /
EHBO
40 u

ZK3 8059
Voeding, veiligheid en
omgeving
40 u

BJK3 8066
Spelbegeleiding 0 tot 3 j
40 u

ZK4 8060
Stage
80 u
ZK5 8061
Stage
80 u
ZK6 8062
Stage
80 u
ZK7 8063
Stage
80 u

www.deoranjerie.be/bink

BJK4 8067
Kwaliteitsvol begeleiden van
jonge kinderen
40 u
BJK5 8068
Samenwerken met het gezin /
externe partners
40 u
BJK6 8076
Stage groepsopvang
baby’s en peuters
80 u
BJK7 8080
Stage groepsopvang
baby’s en peuters
80 u

BSK2 8082
Inrichting leef-speel- en
leerruimte
40 u
BSK4 8084
Communicatie- en
samenwerkingsvaardigheden
40 u
BSK6 8086
Observeren Rapporteren
Reflecteren
40 u
BSK7 8088
Respect voor diversiteit
40 u
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De opleiding begeleider in de buitenschoolse kinderopvang.
De mogelijke trajecten met les op een weekdag.
Je kan het standaardtraject volgen en de opleiding voltooien in anderhalf jaar tijd, dat zijn
drie semesters.
Je kan de opleiding ook spreiden. Je kiest het traject dat het beste past bij jouw situatie.
Er bestaat eveneens de mogelijkheid enkele modules te volgen op zaterdag, namelijk de
modules die gemeenschappelijk zijn met de opleiding kinderbegeleider baby’s & peuters.
Lesrooster theoretische modules:
De eerste lesweek is een inloopweek:
Tijdens deze week maken we je wegwijs in het opleidingscentrum en op ons leerplatform
Moodle. Eveneens worden de intakegesprekken en -proeven afgenomen.
We peilen in een gesprek naar je motivatie en de basishoudingen die vereist zijn voor het
beroep van begeleider in de kinderopvang.
Je komt de eerste lesweek 3 keer naar het centrum, nl. op maandag 2 september van 9.00 uur
tot 15.00 uur; dinsdag- en woensdagvoormiddag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Je brengt best
schrijfgerief en een lunchpakket mee.
Indien je instapt in het standaardtraject, heb je één dag per week les, tenzij er een
afstandsmoment is gepland. Vanaf 9 september gaan de lessen door op maandag van 9.00
uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Je volgt een module in de voormiddag en
een module in de namiddag. Na ongeveer 9 à 10 weken starten er twee nieuwe modules. Je
volgt 3 theoretische modules in het eerste semester.
In het tweede semester volg je les op dinsdag. Je volgt 4 theoretische modules in het tweede
semester.
Gesuperviseerde beroepspraktijk (stage):
Per semester doe je twee modules van 80 lestijden of 160 uur praktijkervaring op. Je
kan stage lopen in je eigen regio binnen een cirkel van 25 à 30 km rond Diest en onder
bepaalde voorwaarden.
Eén keer per maand is er een supervisie- en intervisiemoment op
woensdagvoormiddag van 9.00 uur tot 11.00 uur. Tijdens deze momenten worden
ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord, eventuele problemen besproken en werk
je aan jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) om te groeien in de vereiste
competenties.
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Overzicht van de modules van de opleiding Begeleider in de
Buitenschoolse kinderopvang.
De opleiding Begeleider in de Buitenschoolse KinderOpvang omvat 17 modules. Je volgt dus
geen modules begeleiding van het jonge kind. Wanneer je alle modules met succes beëindigt,
behaal je het certificaat begeleider in de buitenschoolse kinderopvang.


de modules zorg in de kinderopvang (ZK-modules)
3 theoretische modules van telkens 40 lestijden en 4 modules gesuperviseerde
beroepspraktijk van telkens 80 lestijden.



de modules van het schoolgaande kind (BSK-modules)
8 theoretische modules van telkens 40 lestijden en 2 modules gesuperviseerde
beroepspraktijk van 80 lestijden.
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Het structuurschema van de opleiding begeleider in de buitenschoolse
kinderopvang.

ZK1 8057
Initiatie in de KO

BSK1 8081
Begeleiden schoolgaande
kinderen

ZK2 8058
Initiatie Verzorging / EHBO

BSK2 8082
Inrichting leef-leer- en
speelruimte

ZK3 8059
Voeding, veiligheid en
omgeving

BSK3 8083
EHBO

ZK4 8060
Stage

BSK4 8084
Communicatie- en
samenwerkingsvaaridigheden

ZK5 8061
Stage

BSK5 8085
Spelbegeleiding
schoolgaande kind

ZK6 8062
Stage

BSK6 8086
Observeren Rapporteren
Reflecteren

ZK7 8063
Stage

BSK7 8088
Respect voor diversiteit
BSK8 8090
Samen-werken in een
IBO/met externe partners
BSK9 8091
Stage in IBO

BSK10 8092
Stage in IBO
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Modules kandidaat kinderbegeleiders voor wie wil starten met
een eigen opvang.
Nieuwe startvoorwaarden voor kandidaat onthaalouders /
kinderbegeleiders voor gezinsopvang en groepsopvang baby’s en peuters tot
18 kinderen.
Sinds 1 april 2014 is het nieuwe decreet Opvang van Baby’s en Peuters van kracht. In dit
decreet worden onder meer de kwaliteitsvoorwaarden bepaald waaraan de gezinsopvang
(onthaalouders) moet voldoen.

De Module Kennismaken met én Werken in de Gezinsopvang (40 u).
Al wie wil starten als begeleider in de gezinsopvang (onthaalouder) moet sinds het nieuwe
decreet beschikken over een attest van de module ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ (20
uur). De module richt zich op kandidaat-kinderbegeleiders voor de gezinsopvang, d.w.z.
personen die interesse hebben om als onthaalouder te starten. Werken als onthaalouder is
een mooie maar niet te onderschatten job. Goede informatie alvorens te starten is dan ook
heel belangrijk. Het helpt een doordachte keuze te maken en de start goed voor te bereiden.
Tijdens de modules kan je onder begeleiding nagaan wat de job voor jou kan betekenen en
kan je een goed inzicht krijgen in de verwachtingen en nodige competenties voor de job, in
jouw talenten en groeikansen.
Deze module focust op de specifieke kenmerken en context van de gezinsopvang; je staat
stil bij de impact op jou, je gezin, de voor-en nadelen en regelgeving van gezinsopvang.
Vanaf 1 april 2024 zal ieder die werkt in de kinderopvang moeten beschikken over een geldig
kwalificatiebewijs. Tijdens de overgangsperiode tot april 2024 moeten alle nietgekwalificeerde kinderbegeleiders die starten in de gezinsopvang bijkomend de module
“werken in de kinderopvang” (20 u) volgen.
Niet gekwalificeerden volgen dus de hele module van 40 u met de zes lesdagen:
‘Kennismaken met en werken in de gezinsopvang’.
De module van 40 uur wordt in ons centrum aangeboden op een zaterdag onder de vorm van
6 themadagen en gaan telkens door van 9.00 uur tot 15.20 uur. Gekwalificeerden sluiten aan
op themadag 1; 4 en 6. Deze drie lesdagen komen overeen met de vastgelegde inhouden van
de module Kennismaken met de gezinsopvang.
De module van 40 uur is verplicht voor niet-gekwalificeerde starters, maar ook
gekwalificeerde starters zijn welkom. Heel wat ‘gekwalificeerde starters’ kiezen er toch voor
om de module van 40u te volgen. Dit kan uiteraard. Uit de evaluatie van de testversie in Gent
en CVO De Oranjerie Diest blijkt dat kandidaten dit als zeer zinvol ervaren: het frist je kennis
op, je krijgt een volledig overzicht van de inhoud van de job en het biedt meer kansen om
contacten met andere starters te leggen. Bovendien kan wie gekwalificeerd is en graag het
attest levensreddend handelen vernieuwt, aansluiten tijdens de halve dag vorming voor het
www.deoranjerie.be/bink

Pagina 19 van 23

Opleidingen Begeleider in de KinderOpvang
attest levensreddend handelen. Voorwaarde is dat er betaald wordt voor de module van 40
uur. CVO De Oranjerie is een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie, bevoegd
voor het geven van de basisopleiding reanimatie van kinderen voor onthaalouders en
personeel in opvangvoorzieningen.
Deze module van 40u geeft de toekomstige kinderbegeleider gezinsopvang inzicht in het
werken in de gezinsopvang en laat toe de eigen situatie en competenties te evalueren.
Naast de doelstellingen van de korte module van 20 u, komen de volgende thema’s aan bod:
 Kennismaken met kinderopvang in Vlaanderen
 De kinderbegeleider als professionele opvoeder, meer in het bijzonder:
basisbehoeften van jonge kinderen, begeleiderstijl, de start van de opvang,
spelaanbod
 De kinderbegeleider als opvoedingspartner van ouders, meer in het bijzonder:
waarom samenwerken met ouders, werken in een context van diversiteit,
samenwerking op verschillende momenten, moeilijkheden in de samenwerking
 De kinderbegeleider als verzorger, meer in het bijzonder: attest levensreddend
handelen bij jonge kinderen, verzorging, gezonde voeding en veiligheid
 Vertrouwelijk omgaan met informatie
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Evaluatiekader.
Tijdens de eerste les van elke module deelt de lesgever je mee wat er van jou wordt verwacht
en hoe de evaluatie zal gebeuren.
Je kan de evaluatievorm van toepassing voor elke module terugvinden in het vademecum van
de betreffende module. Dit wordt klassikaal besproken bij de start van de module en wordt
eveneens ter beschikking gesteld op het elektronisch leerplatform Moodle.
Per module wordt jouw resultaat bepaald door verschillende factoren:




permanente of gespreide evaluatie tijdens de contact- en / of de afstandsmomenten
eventueel een tussentijdse evaluatie
eventueel een mondelinge en/of schriftelijke eindevaluatie

Permanente of gespreide evaluatie tijdens de contact- en / of de afstandsmomenten: er
wordt een regelmatige evaluatie van jouw leerproces tijdens de module uitgevoerd, ter
ondersteuning van het leerproces, hetzij voor een gedeelte of volledig meetellend voor een
eindbeoordeling.
Permanente evaluatie kan verschillende vormen aannemen met onder meer:




toepassingen/(praktijk)opdrachten in de klas en/of thuis en/of op de stage;
schriftelijke en/of mondelinge toetsen;
sleutelvaardigheden: evaluatie van constructieve medewerking tijdens de les of aan
een discussieforum ... of combinaties hiervan
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Inschrijving Stap voor stap.
Voor inschrijvingen kan je terecht op ons secretariaat tijdens de openingsuren.

Infomoment.
Tijdens de infomomenten krijg je alle praktische informatie over de opleiding. Je kan er
terecht met al je vragen en je kan dadelijk inschrijven.

Praktische info voor cursisten.
In de algemene informatiebrochure van het centrum en op de website www.deoranjerie.be
staat heel wat informatie. Je vindt er alle betalingsmodaliteiten en mogelijke premies terug.
Je kan er ook het centrumreglement raadplegen. Ook de data van de infomomenten 20182019 staan hier vermeld.

Kostprijs.
De totale kostprijs bestaat uit:



het inschrijvingsgeld 1,50 euro per lesuur met een plafond van maximum 300 € per
semester. De kostprijs van het inschrijvingsgeld van een theoretische module van 40 uur
bedraagt dan 60 euro en een praktijkmodule van 80 uur 120 euro.
de reële kosten (cursusmateriaal, leerplatform, …). Bij een theoretische module gaat het
om maximum 10 euro per module, bij een praktijkmodule om 20 euro per module.

Voor vermindering van inschrijvingsgeld, raadpleeg je best de infobrochure van het centrum
of onze website http://www.deoranjerie.be/over-cvo.

Inschrijving en betaling.
Nadat je je voldoende hebt geïnformeerd tijdens de infomomenten, via het secretariaat of de
coördinator van de opleiding kan je je inschrijven. Je inschrijving is enkel geldig na betaling.
Dat kan je doen met contant geld, bancontact of opleidingscheques.
Meebrengen bij inschrijving:





identiteitskaart
betaling: inschrijvingsgeld voor de module en de reële kosten
een kopie van je hoogst behaalde getuigschrift of diploma
eventueel: attest leerprobleem

Opleidingscheques.
De Vlaamse overheid betaalt de helft van de opleiding terug via opleidingscheques
Meer info en aanvragen van opleidingscheques:
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- Via het nummer 0800 30700
- Via je lokale werkwinkel
- Via de website: www.vdab.be/opleidingscheques

CVO De Oranjerie Diest.
De opleidingen Begeleider in de kinderopvang gaan door in campus Diest.
Adres Campus Diest:
Boudewijnvest 3
3290 Diest
Tel. 013 35 09 90
Fax. 013 35 09 91
info@deoranjerie.be
www.deoranjerie.be

Openingsuren secretariaat:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:45 - 15:00
8:45 - 15:00
8:45 - 12:00
8:45 - 15:00
8:45 - 12:00

17:45 - 21:00
17:45 - 21:00
17:45 - 21:00
17:45 - 21:00

Bereikbaarheid: op wandelafstand van station Diest (10 minuten)
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