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Postsecundair onderwijs 
1

Herentalsstraat 70
• 7de jaar BSO Kinderzorg
• Duaal Kinderbegeleider
• 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg (BSO)

• Duaal Zorgkundige
• Se-n-Se Leefgroepenwerking
• Duaal Tandartsassistent 
• Se-n-Se Apotheekassistent 

HBO5-Verpleegkunde 
1

Herentalsstraat 70
Werkplekleren in Herentals, Mol, 
Hoogstraten en Zoersel

Gecombineerd onderwijs voor
zorgkundigen en verpleegkundigen

Vormingscentrum HIVSET 
1

Herentalsstraat 70
Zorg, diversiteit en communicatie
• Open aanbod
• Op maat

Centrum voor Interculturaliteit en
Meertaligheid DoorElkaar 

1

Herentalsstraat 70

Dienstenchequeonderneming 
Elisa-care 

1

Herentalsstraat 70

Secundair onderwijs 
2

Apostoliekenstraat 4
1e graad
• 1e jaar A & B Maatschappij en Welzijn
• 2e jaar A & B Maatschappij en Welzijn
2de graad
• 3de jaar Zorg & Welzijn (BSO)

• 3de jaar Maatschappij- en Welzijns-
wetenschappen (TSO)

• 4de jaar Verzorging-Voeding (BSO)

3de graad
• Verzorging (BSO)

• Farmaceutisch-technisch assistent 
(TSO)

• Gezondheids- en welzijns-
wetenschappen (TSO)

Centrum voor leren en werken 
3

Noord-Brabantlaan 4

Zorgethisch lab deSpiegeling 
Heiend 10A
2275 Lille

LOCATIE

HIVSET-campus

Herentalsstraat 70

2300 Turnhout

INFO EN INSCHRIJVEN

Duaal Leren Kinderbegeleider

Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

contactpersoon: Monique Marynissen 014 47 13 00

monique.marynissen@hivset.be

DUAAL LEREN KINDERBEGELEIDER DUAAL LEREN

IS KIEZEN VOOR... 
60% LEREN... 
OP DE  WERKVLOER!

P O S T S E C U N D A I R  O N D E R W I J S

DUAAL LEREN 
KINDER- 
BEGELEIDER



DUAAL LEREN 
KINDERBEGELEIDER

JIJ KIEST

VOOR DUAAL LEREN OMDAT:

jij vanuit de praktijk de jobinhoud wil leren,

jij de combinatie van 2 dagen leren op school, 3 dagen leren op de werkplek echt 

iets voor jou vindt,

jij zin hebt om al in het werkveld te stappen.

JIJ SOLLICITEERT

VOOR JOUW EIGEN WERKPLEKKEN

die geregeld worden door de school op basis van kwalitatieve 

leermogelijkheden,

startend in een kinderdagverblijf en eindigend in een buitenschoolse 

kinderopvang,

met een leervergoeding. 

JOUW TOEKOMST

is verzekerd, want je werkzekerheid verhoogt!

een greep uit de beroepsmogelijkheden: 

kinderbegeleider in een kinderdagverblijf, 

buitenschoolse kinderopvang, kleuterschool, 

dienst opvanggezinnen. 

JOUW OPLEIDING
• bestaat uit 2 dagen les op de HIVSET-campus in 

Turnhout en 3 dagen leren vanop jouw werkplek onder 

intensieve begeleiding van mentoren, docenten en een 

trajectbegeleider

• omvat zowel algemene vakken als beroepsgerichte vakken

• is éénjarig en leidt tot volgende studiebewijzen:

• attest Kinderbegeleider

• studiegetuigschrift 3de leerjaar van de 3de graad (indien 

je al over een diploma secundair onderwijs beschikt)

• diploma secundair onderwijs

COMPETENTIES
1. kwaliteitsbewust handelen

2. mondeling en schriftelijk communiceren

3. in een organisatie, in een team werken

4. zorg dragen voor gezondheid en welzijn

5. (ped)agogisch handelen

6. indirecte zorg verlenen

7. oriënteren op verleren en leren

JOUW WERKPLEKKEN
• zorgen samen met mentoren voor een kwalitatieve en 

realistische leeromgeving

• leiden jou op met uitzicht op een eventuele aanwerving

• voorzien in de opbouw van werknemersrechten zoals 

bijv. vakantierechten

VOORWAARDEN
• Je werd medisch geschikt bevonden voor de uitoefening 

van het beroep.

• Je beschikt over een recent uittreksel uit het strafregister 

(max. 3 maanden voor de start van de opleiding) dat 

aantoont dat je van onberispelijk gedrag bent.

• Je bent arbeidsrijp en je beschikt over één van volgende 

studiebewijzen:

• een studiegetuigschrift van de 3de graad secundair, 

studiegebied Personenzorg (BSO)

• een studiegetuigschrift van de 3de graad 

secundair uit een ander studiegebied, mits 

goedkeuring van de toelatingsklassenraad

• een diploma secundair onderwijs behaald 

in een opleiding uit het studiegebied 

Personenzorg (TSO)

En heb je zin om via het duale traject 

Kinderbegeleider te worden, kom dan 

kennismaken!

START
jaarlijks op 1 september

INFOMOMENTEN
• na afspraak online of telefonisch

• na kandidaatstelling nodigen we jou graag uit 

voor een intakegesprek

KOSTPRIJS
75 euro voor cursuskosten


