Kinderzorg (7de jaar)

Een studierichting voor jou?
Vanzelfsprekend hecht je veel belang aan verantwoordelijkheid, sociale ingesteldheid, echtheid, inzet
en kunnen omgaan met kinderen. Tevens wordt er van je verwacht dat je planmatig handelt en
correcte beslissingen neemt, waarbij je steeds rekening houdt met het beroepsgeheim.
Deze studierichting wil je rechtstreeks voorbereiden op een job in de kinderzorg zoals
kinderdagverblijven, kinderkribben, peutertuinen, … dit alles met de bedoeling om daar zo zelfstandig
mogelijk te kunnen werken. De kinderverzorg(st)er dient kinderen te kunnen opvangen en verzorgen,
maar bovendien ook te kunnen instaan voor de aanvullende opvoeding.
Zelfstandig werken maar ook werken in een team ligt binnen de mogelijkheden. Hiervoor dienen
vaardigheden van samenwerking met bijvoorbeeld collega’s of ouders ontwikkeld te worden, maar
eveneens leren observeren, rapporteren, organiseren van activiteiten.
Kies je voor deze studierichting dan kan je een kwalificatie behalen om als verzorg(st)er aan de slag
te gaan in verschillende zorgsectoren.
Belangrijk is dat je een medisch geschiktheidattest van een arbeidsgeneesheer nodig hebt voor je in
deze studierichting kan starten. Informeer hiervoor op school of bij de medewerkers van het Centrum
voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Wat mag je verwachten?
In de beroepsgerichte vakken worden volgende onderwerpen behandeld:





de kinderverzorg(st)er zelf: zelfkennis, arbeidsvoorwaarden, …,
de kinderopvang: werkomgeving, kindgerichte zorg zoals huishoudelijke ondersteuning,…,
kinderen van 0 tot 12 jaar: pedagogisch handelen, activiteiten, kindgerichte zorg bij licht zieke
kinderen en kinderen met speciale zorgbehoeften,
ouders en hun omgeving.

Het accent leg je niet meer alleen op de lichamelijke verzorging van de kinderen, maar ook steeds
meer op de pedagogische begeleiding bij de ontwikkeling van kinderen, individueel en in groep.
Ook de stages nemen een groot deel van het lesurenpakket in beslag. Elk trimester ga je gedurende
enkele weken op stage. Dankzij de stages leer je de kennis, houdingen en vaardigheden die een
beginnende kinderverzorg(s)ter dient te bezitten. Stage kan je doen in kinderdagverblijven, in centra
voor gezins- en opvoedingsondersteuning, in opvanggezinnen, in de buitenschoolse kinderopvang of
in de opvang van zieke kinderen thuis.

En na de 3de graad?
Na dit jaar kan je gaan werken in kinderdagverblijven, opvanginstellingen, naschoolse opvang, in
kinderkribben, peutertuinen en allerlei andere vormen van kinderopvang.
Je kan eveneens als onthaalmoeder aan de slag, maar je kan ook instaan voor de zorg van zieke
kinderen.

Wettelijk kan je ook starten in het hoger onderwijs, je hebt immers een diploma secundair onderwijs
op zak. Toch is dit vervolg niet vanzelfsprekend. Indien je dit overweegt, bespreek dit dan grondig
met je ouder(s), je leerkrachten en de medewerkers van het Centrum voor leerlingenbegeleiding
(CLB).
Ook in het volwassenenonderwijs bestaan er nog verdere interessante opleidingsmogelijkheden.

