Voltijdse dagopleiding
kinderopvang
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Kies je voor een opleiding bij SYNTRA Midden-Vlaanderen, dan kan je rekenen op
een professionele opleiding die steeds vertrekt vanuit de praktijk.
Je krijgt les van ervaren experten uit de sector. Wie na de opleiding wil starten
als zelfstandige, kan bij ons terecht voor een persoonlijke begeleiding en
ondersteuning.

Beroepsprofiel
De kinderbegeleider baby’s en peuters verzorgt baby’s en peuters en voedt ze op
in samenwerking met ouders, collega’s en externen. Hierbij wordt er rekening
gehouden met de diversiteit in de samenleving om zo baby’s en peuters in hun
algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te
ondersteunen. Dit kan zowel in de gezinsopvang, waar max. 8 kindjes worden
opgevangen in een kleinschalige opvang, als in de groepsopvang waar meer dan 8
kindjes worden opgevangen. Als kinderbegeleider oefen je dus diverse taken uit
van verzorging van kinderen, spelen met kinderen, mee opvoeden van kinderen,
… over communicatie met ouders, collega’s, kinesisten, … tot logistieke taken
zoals eten klaar maken, poetsen, …. Focus ligt op baby’s en peuters maar in de
gezinsopvang en kleinere groepsopvang gebeurt het ook dat er op
woensdagnamiddag, na school of in de vakantie schoolgaande kinderen worden
opgevangen. Je dient er ook rekening mee te houden dat je soms in ploegen zal
werken aangezien de kinderopvang vaak open is van 7u-19u.
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Tewerkstellingsmogelijkheden
Deze opleiding beantwoordt aan de kwalificatie-eisen die sinds de invoering van
het nieuwe decreet op 1/4/2014 van kracht zijn. Met dit diploma kan je ruim
tewerk gesteld worden :
•

Als kinderbegeleider in de gezins- of groepsopvang baby’s en peuters

•

Als zelfstandige tot max. 18 kindjes in groepsopvang baby’s en peuters
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Toelatingsvoorwaarden
•

Je wordt min. 18 in de loop van het jaar waarin de opleiding start

•

Diploma hoger secundair onderwijs

•

Om je stage te mogen starten dien je op de stageplaats een bewijs van
goed gedrag en zeden (uittreksel uit strafregister) + medisch attest te
kunnen voorleggen
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Programma
Het programma is gebaseerd op het beroepskwalificatiedossier Kinderbegeleider
baby’s en peuters (BK-0269-3). Tijdens deze opleiding komt niet alleen het
verzorgende aspect van kinderopvang aan bod, ook de ontwikkeling van kinderen
en de communicatie met de ouders staan op het programma. Verder leer je wat
er allemaal op het praktische niveau komt kijken bij kinderopvang zodat je ook
als zelfstandige aan de slag kan gaan. Je volgt deze opleiding overdag gedurende
4 lesdagen/week in het eerste semester. In januari start je met 100u stage als
kinderbegeleider die je dient te verspreiden over 4 weken. Op dat moment heb
je geen les. Half februari start je opnieuw met de lessen à rato van 2 à 3
dagen/week. In mei heb je nog 40u stage als zelfstandige.
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Lesuren Campusleren

Afstandsleren

24u

4u

Intakegesprek
Inzicht in de sector

20u

Historiek en functie kinderopvang in

4u

Vlaanderen
Kinderopvanginitiatieven

16u

Takenpakket en zelfreflectie

24u

Rol kinderbegeleider baby’s en peuters

8u

8u

Opbouw opleiding

4u

4u

Zelfreflectie

12u

12u

Kinderen

68u

Ontwikkeling van baby’s en peuters

20u

20u

Observeren

12u

12u

Omgaan met baby’s en peuters

36u

32u

Spelen

40u

40u

Gezondheid

96u

Zorg baby en peuter

56u

56u

Hygiëne

12u

12u

Ergonomie

8u

8u

EHBO

20u

20u

Voeding

16u

16u

124u

124u

Recht

32u

32u

Commercieel beleid

24u

24u

Boekhouden

48u

48u

Fiscaliteit

12u

12u

Verzekeringen

8u

8u

Beheer van een zelfstandig
kinderopvanginitiatief

4u

4u
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Lesuren Campusleren
Team

28u

28u

Communicatie

12u

12u

Team

16u

16u

Ouders

36u

36u

Omgaan met ouders in de kinderopvang

12u

12u

Soorten contacten

24u

24u

Samenwerken

12u

12u

Gebouw en inrichting

16u

16u

Veiligheid

20u

20u

Veiligheid gebouw,materialen,..

4u

4u

Voedselveiligheid

4u

4u

Brandveiligheid

8u

8u

Risicoprocedures

4u

Zorg voor kwaliteit

16u

12u

Eindwerkbegeleiding

8u

8u

Stage

140u

Kinderbegeleider baby’s en peuters

100u

Zelfstandige

40u

Eindproef

1u

Totaal

645u

Afstandsleren

4u
4u
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Vrijstellingsmogelijkheden
Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden op basis van SYNTRA puntenattesten
of credits behaald in onderwijsinstellingen voor modules met dezelfde of ruimere
leerinhouden. Vrijstelling aanvragen is mogelijk voor volgende modules :
Naam module

Lesuren

Kwalificatiebewijs

Gezondheid

96u

Diploma of getuigschrift

Nadat je ingeschreven bent in de opleiding kan je een
vrijstellingsaanvraagdocument bekomen bij de campusmedewerker.
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Campusleren, werkplekleren en afstandsleren
De voltijdse dagopleiding kinderopvang is een voltijds ondernemerschapstraject.
Dit betekent dat je opleiding bestaat uit 3 delen: stage en campusleren en
afstandsleren
Campusleren
Ervaren docenten geven je theorie- en praktijklessen voor 504 u. Een deel van de
lessen zal theoretisch zijn maar steeds concreet gemaakt worden aan de hand
van voorbeelden. Waar mogelijk zal praktijk in de lessen worden ingebracht
door: te oefenen op poppen, maaltijden te bereid in de keuken, spelactiviteiten
uit te voeren bij elkaar, …. Daarnaast zullen bezoeken aan diverse
kinderopvanginitiatieven, beurzen, bedrijven de mogelijkheid bieden om de
werkvloer te ervaren.
Stage
Stage betekent dat je alles wat je geleerd hebt op de campus, kan toepassen in
de praktijk op de werkvloer. In deze opleiding heb je 2 stageperiodes. Eén van
100u in januari/begin februari waar je actief meedraait als kinderbegeleider
baby’s en peuters in de groepsopvang. Een tweede stageperiode van 40u in mei,
waarin je in een zelfstandig kinderopvanginitiatief, diverse aspecten van het
leiden van een zelfstandig kinderdagverblijf doorloopt.
Natuurlijk gaan we je hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij de
start. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn.
Daarna bekijken we samen welk kinderopvanginitiatief het beste bij jou past.
Afstandsleren
Binnen 3 modules (zie programma). wordt een deel van de leerstof aangeboden
via het digitaal leerplatform van SYNTRA. Dit betekent dat je door zelfstudie
thuis studeert en gerichte vragen stelt aan de docent in de lessen die er op
volgen. De docent heeft een coachende rol en zal je begeleiden bij het
zelfstandig verwerken van de leerstof. De coaching en het beantwoorden van
vragen gebeurt tijdens klassikale lesmomenten op de campus.
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Materiaal en benodigdheden
Het inschrijvingsgeld omvat alle kosten voor het volledige opleidingsjaar (2
semesters), incl. cursusmateriaal. Extra kosten verbonden aan deze opleiding
bovenop het inschrijvingsgeld zijn:
•

vervoerskosten naar aanleiding van bezoeken aan beurzen of
kinderdagverblijven, stageplaatsen

•

spelmateriaal (beperkt tot een minimum aangezien ook gewerkt kan
worden met recycleerbaar materiaal)
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Examens, eindproef en getuigschrift
Per module heb je een examen. Deze examens kunnen schriftelijk of mondeling
zijn tijdens de laatste les van de module of kunnen een taak zijn of een
combinatie van beide. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het
Nederlands worden afgenomen. Wie geslaagd is in de examens en de stage, dient
op het einde van het jaar een eindproef uit te werken en te presenteren aan een
jury.
Wie slaagt voor alle examens en de eindproef, ontvangt een diploma
‘Kinderbegeleider baby’s en peuters’. Ons diploma is erkend door het Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen.
Wie slaagt in het pedagogische luik krijgt ook een erkenning van de
beroepskwalificatie ‘Kinderbegeleider baby’s en peuters’.

11

Aanvullende info
Dit diploma is erkend door Kind en Gezin om tewerkgesteld te worden in de
kinderopvang als kinderbegeleider baby’s en peuters en als zelfstandige tot max.
18 kindjes.
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