
 

 

 

Studierichting Kinderzorg 

 

   PROFIEL 
 

 
Je bent verantwoordelijk, sociaal en je hebt zin voor initiatief. Je bent spontaan, creatief en je hebt 
een groot inlevingsvermogen. Je werkt graag in team. 
 

   OPLEIDING 
 

 

Het 7de specialisatiejaar Kinderzorg bestaat uit een pakket van algemeen vormende vakken en 
richtingspecifieke vakken. De algemeen vormende vakken zorgen ervoor dat je een diploma 
secundair onderwijs haalt en dat je een studie in het hoger onderwijs kunt aanvatten. Het stevige 
pakket richtingspecifieke vakken (theorie, praktijk en stage) zorgt ervoor dat je een expert wordt 
in je vakgebied en bereidt je grondig voor op je loopbaan binnen de verzorgend sector. De stage 
wordt georganiseerd in blokken van twee weken zodat ze de werksituatie heel goed benadert. Je 
hebt de kans ervaring op te doen in de verschillende werkterreinen.  
 
Als Kinderverzorg(st)ers verzorg en werk je met baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande 
kinderen tot en met de basisschool. Je takenpakket hangt af van de leeftijd, belangstelling en 
noden van het kind. 
 
We streven er ook naar om een buitenlands project te realiseren. Je doet gedurende een periode 
van +/- 16 dagen een inleefstage in de zorgsector op een buitenlandse bestemming. Via deze 
inleefstage wordt je beroepsdeskundigheid verhoogd. 
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 

Indien je na het behalen van je diploma onmiddellijk aan de slag wil, heb je als kinderverzorg(st)er 
heel wat mogelijkheden. Bovendien zijn er voor de onderstaande beroepen heel wat 
knelpuntvacatures: 
 
- medewerker in een kinderdagverblijf 
- medewerker / uitbater van een minikribbe 
- medewerker voor- en naschoolse opvang 
- kinderverzorgster in kleuterklas 
- dienstverlening voor opvanggezinnen 
- onthaalouder 
 
Na het 7de jaar Kinderzorg kan je er ook voor kiezen om een opleiding in het hoger onderwijs te 
volgen. De opleiding Verpleegkunde en een Bachelor Kleuteronderwijs behoren tot de 
mogelijkheden. 
 
7de specialisatiejaren BSO  
Je mag ook nog een ander specialisatiejaar bso volgen. Wil je een richting uit een ander 
studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.  
 
Dit zijn de mogelijkheden: Begeleider in de kinderopvang (BSO - Modulair jaar), Thuis- en 
bejaardenzorg (BSO - Derde leerjaar), Organisatie-assistentie (BSO - Derde leerjaar), 
Verzorgende (BSO - Modulair jaar)  



 

 

 

 
Se-n-Se 
Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je starten in alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde 
studiegebied waarin je je diploma hebt behaald. Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle 
overgangen vanzelfsprekend zijn. Informeer je goed bij de scholen!  
 
Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied: Animatie in de ouderenzorg (TSO - Se-n-Se), 
Internaatswerking (TSO - Se-n-Se), Leefgroepenwerking (TSO - Se-n-Se),  Tandartsassistentie 
(TSO - Se-n-Se). 
 
HBO 
Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; 
vandaar de roepnaam HBO5. De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van 
een beroep. Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de professionele 
bachelor. Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de opleiding 
Verpleegkunde. Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker starten. Als je dit 
niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden. 
 
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen: Verpleegkunde,  Assistent in de psychologie, 
Maatschappelijk werk, Seniorenconsulentenvorming, Tolk Vlaamse Gebarentaal (Tolk voor 
doven), Orthopedagogie, Personeelswerk, Sociaal - cultureel werk, Syndicaal werk. 
 
Meer informatie?  www.onderwijskiezer.be 
 

 

  

http://www.onderwijskiezer.be/


 

 

 

 
Lessentabel 3de graad Kinderzorg 
 

  7KIZ 

   BASISVORMING 

Engels 2u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 

L.O. 2u 

Project algemene vakken 6u 

   SPECIFIEK GEDEELTE  

Expressie/verzorging/opvoedkunde (incl. stage) 20u 

Totaal aantal lesuren 32u 

 

 


