WAT NA KINDERZORG?

Beroepsopleiding

Na het zevende jaar ‘Kinderzorg’ krijg je het diploma
secundair onderwijs en kan je aan de slag als begeleider in de kinderopvang.

7DE JAAR
KINDERZORG

Indien je dit wenst, kan je verdere studies aanvatten
in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

Een overzicht van je toekomstmogelijkheden vind je
op de site ‘onderwijskiezer’.
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www.bernardustechnicum.be
info@bernardustechnicum.be
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WIE KAN STARTEN?

KINDERZORG

STUDIEPROFIEL
Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van
0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je hebt
verworven, worden uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken.
Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters,
kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging
nodig hebben (vb. kinderen met een beperking).
Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter
en kind. Je leert organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer
dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen. Je leert ze opvangen, animeren en mee opvoeden.

De leerlingen die in de derde graad de beroepsopleiding ‘Verzorging’ met succes volgden, hebben de
logische voorbereiding.
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Tijdens je vele praktijkervaringen (1/3 van je urenpakket) in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder,
buitenschoolse kinderopvang, eerste kleuterklas.
Al doende leer je methodisch werken, aandacht
hebben voor het welbevinden van elk kind en zijn
omgeving, omgaan met diversiteit, samenwerken
met ouders en collega’s maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg.
Op deze manier verwerf je de kennis en de vaardigheden om professioneel te kunnen werken als begeleider in de kinderopvang.
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Mits advies van een toelatingsklassenraad kan je uit
een technische richting van hetzelfde domein
(Welzijn en zorg) overstappen naar dit specialisatiejaar, zoals na ‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen’ (aangeboden in Bernardustechnicum). Deze
leerlingen moeten een vermoedelijke achterstand
qua kennis en praktijkervaring wegwerken.
Vanuit een studierichting uit een ander domein is de
overgang naar ‘Kinderzorg’ in de meeste gevallen
niet logisch, maar de toelatingsklassenraad kan elders verworven competenties in positieve zin laten
doorwegen.

Je bent bereid de gezondheidsvoorschriften in verband met stage te volgen en een onderzoek door
onze arbeidsgeneesheer te laten uitvoeren. Eventuele bijkomende verplichte vaccinaties kunnen nodig
zijn om op stage te gaan.

