
Datum opmaak: oktober 2016. 

DERDE JAAR DERDE GRAAD 

 

KINDERZORG 

 

 

      
 

 Je droomt van het begeleiden van kinderen en je wil je specialiseren in het werken met 
kinderen van 0 tot 12 jaar. 

 Je wil veel praktijkervaring opdoen en proeven van verschillende vormen van 
kinderopvang: onthaalouder, buitenschoolse kinderopvang, 1ste kleuterklas…. 

 Je gaat graag en vlot om met mensen en je hebt belangstelling voor zorgende taken, 
communicatie, gezondheid en welzijn. 

 Je wil leren werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties. 
 Je bent gemotiveerd om in een team te werken en verantwoordelijkheid te dragen. 
 Je vindt het behalen van het diploma secundair onderwijs belangrijk, waardoor je ook 

verder kan studeren. 

Studieprofiel van de richting:  

  
Is deze richting iets voor jou? 
 
Zet jouw eigen inschatting van jouw 
studieprofiel af tegenover dit van de 
gekozen richting! 
 
Dit kan op:  
www.sint-michiel.be  

     



Datum opmaak: oktober 2016. 

LESSENTABEL 7 KZ 

 

Vakbenaming 
Uren/week 

7 KZ 

Godsdienst 2 

Expressie 2 

Frans 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Maatschapelijke vorming 2 

Nederlands 2 

Informatica 1 

Bedrijfsbeheer: extra aanbod (gratis) (2*) 

Kinderzorg: 
communicatie, gezondheid en welzijn, (ped)agogisch 
handelen, huishoudelijke zorg, kwaliteitsbewust handelen, in 
team en in een organisatie werken, loopbaanvoorbereiding 
10u. hiervan is stage** 

20 

Totaal 33 (35) 

 

* Op vrijwillige basis. 

** 11 weken stage: blokstages van drie weken met terugkomdag. 

 In dit specialisatiejaar leer je kinderen begeleiden tot 12 jaar, met een bijzondere 
aandacht voor kinderen met een specifieke behoefte of beperking en kinderen uit 
kwetsbare gezinnen. Je specialisatie is veel ruimer dan alleen het verzorgen van 
kinderen: je leert er ook op een pedagogisch verantwoorde manier mee omgaan, hen 
animeren en mee opvoeden. 

 De kennis en vaardigheden die je al hebt verworven, worden verder uitgediept en 
toegepast in steeds complexere en levensechte zorgsituaties. 

 Al doende oefen je je in methodisch werken en kwaliteitsbewust handelen, aandacht 
hebben voor het welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met diversiteit, 
samenwerken met ouders en met andere zorgverleners. Evengoed leer je zelfstandig 
instaan voor de totaalzorg van gezonde en zieke kinderen.  

 Na 7 Kinderzorg ben je kinderbegeleider en kan je werken in de groepsopvang (bv. In 
een kinderdagverblijf of als onthaalouder), buitenschoolse opvang of het kleuter- of 
buitengewoon onderwijs.  
Je kan ook verder studeren: in het hoger onderwijs (bv. sociaal werk, de 
gezondheidszorg, kleuteronderwijs), een Se-n-Se (bv. leefgroepenwerking) of 
verpleegkunde HBO5. 

 

 

Voor uitgebreide informatie kan je terecht op de website: www.viso-roeselare.be  


