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KINDERZORG
I N  H E T  V O L T I J D S  S E C U N D A I R 

O N D E R W I J S

• 7de jaar (3de jaar 3de graad) BSO Verzorging

• voltijds (les- en stageblokken wisselen elkaar af)

• modulair: 2 modules van 18 weken

• deelcertificaat begeleider van het jonge kind 0-3 jaar (na deze module)

• deelcertificaat begeleider van het schoolgaande kind 3-12 jaar (idem)

• certificaat Kinderzorg (na beide modules)

• diploma secundair onderwijs (indien nog niet behaald in vooropleiding)

Meer info in deze brochure .

Ook bij:

Lene Smets

opleidingscoördinator Kinderzorg

lene .smets@hivset .be

Onthaal: +32(0)14 47 13 00
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HEB JIJ DE 
KWALITEITEN?



1 . VOORSTELLING VAN DE 
OPLEIDING

Droom je ervan om kinderbegeleider te worden? Wil je graag met kinderen werken? Denk je 

eraan bij ons te studeren? Fijn. Dan wil je natuurlijk graag weten wat je straks op je bord krijgt.

1.1. KORTE SCHETS VAN DE OPLEIDING
Als je ervan droomt om als begeleider in de kinderopvang te werken, dan is deze opleiding iets voor jou . Je 

leert alles over de deskundige opvang en begeleiding van baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen . 

Bovendien moet je in staat zijn mee te werken aan de opvoeding van de aan jou toevertrouwde kinderen . 

In de opleiding besteden we ook heel wat aandacht aan creativiteit, zodat je straks vlot overweg kunt met 

de spelbehoeften van kinderen .

Certificaat

Als je voor Kinderzorg kiest, moet je twee modules van 18 weken afwerken: 

• Begeleiding van het jonge kind

• Begeleiding van het schoolgaande kind . 

Als je voor beide modules slaagt (en dus beide deelcertificaten verwerft), behaal je het certificaat van de 

opleiding Kinderzorg .

Diploma secundair onderwijs

Na een 7de jaar Kinderzorg behaal je meteen ook het diploma van secundair onderwijs en dat heb je nodig 

als je verder wil studeren of gaat solliciteren .

1.2. WAAR KAN JE AAN DE SLAG?
• Groepsopvang (kinderdagverblijven)

• Kleuterscholen en buitengewoon onderwijs

• Buitenschoolse opvang

• Diensten thuisopvang voor zieke kinderen

1.3. VERDER STUDEREN?
CERTIFICAAT / DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

Se-n-Se HBO verpleegkunde hoger onderwijs (bachelor)

• leefgroepenwerking,
• tandartsassistent

• pedagogie van het jonge kind,
• kleuteronderwijs,
• leerkracht lager onderwijs
• verpleegkunde, vroedkunde
• ergotherapie, orthopedagogie



2 . INHOUD VAN DE OPLEIDING
Algemene vorming voor een stevige basis en een diploma secundair onderwijs. 

Beroepsgerichte vorming met veel praktijkervaring als voorbereiding op een uitdagende 

job in de kinderopvang.

2.1. COMPETENTIES
De opleiding is opgebouwd rond 7 competenties . Door op verschillende manieren leerstof te verwerken, 

vaardigheden te oefenen en dit op stage toe te passen kan je aantonen dat je op het einde van een module 

deze competenties bereikt .

Bij dit leerproces word je ondersteund door vakleerkrachten, een projectbegeleider, stagebegeleider, 

intervisieleerkracht en coach .

Competenties:

C1 KWALITEITSVOL HANDELEN

respect tonen, doorzettingsvermogen, omgaan met feedback, beroepsgeheim

C2 COMMUNICEREN

taalgebruik, observeren en rapporteren, beroepsgerichte administratie

C3 SAMENWERKEN IN GROEP/TEAM

samenwerken en overleggen, afspraken nakomen, actief deelnemen aan gesprekken

C4 ZORG DRAGEN VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN

kennis over gezondheid en ziekte, lichamelijke zorgen toedienen, omgaan met noodsituaties, 
gezondheidspreventie en -bevordering

C5 AGOGISCH HANDELEN

handelen vanuit een professionele basishouding, inspelen op de leefwereld, bijzondere noden/
doelgroepen, welbevinden en betrokkenheid stimuleren, omgaan met sociaal netwerk

C6 INDIRECTE ZORG BIEDEN

maaltijdzorg, linnenzorg, onderhoud

C7 ORIËNTEREN OP WERKEN, LEREN EN LEVEN

kennis van het werkveld, levenslang leren

7Kinderzorg - versie april 2021



2.2. LESSENTABEL

Opleidingsonderdeel

Algemene vorming

Godsdienst

Project algemene vakken

MTV Frans en Engels

Lichamelijke opvoeding

Beroepsgerichte vorming

Gedifferentieerde onderwijsactiviteiten

Expressie

Gezondheid en welzijn

Pedagogisch handelen

Indirecte zorg

Stages

2.3. ALGEMENE VORMING
Rond welke thema’s werken we? 

Hier krijg je alvast een voorproefje .

Godsdienst

• De mens en het geloof binnen onze moderne 

maatschappij

• Religieuze beleving bij kinderen

Project algemene vakken

• Actualiteit en samenleving 

• Basisvaardigheden taal, rekenen en informatica 

Moderne vreemde talen

• Frans 

• Engels

Lichamelijke opvoeding

• Sport en conditietraining

• Turnen voor kinderen

Expressie

• Spel- en activiteitenbegeleiding

• Muzikale, beeldende, dramatische en 

bewegingsexpressie

Gedifferentieerde onderwijsactiviteiten

• Geïntegreerd vakoverschrijdend project

• Remediëring

• Verdieping
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KLAAR OM 
BIJ TE LEREN



2.4. MODULE BEGELEIDING VAN HET JONGE KIND

Pedagogisch handelen

• Omgaan met baby en peuter vanuit een totaalvisie

• Kwaliteitsbewust handelen in de kinderopvang

• Omgaan met bijzondere zorgnoden

• Mondeling en schriftelijk communiceren

• Samenwerken in een team

Gezondheid en welzijn

• Dagelijkse zorg voor baby en peuter

• Zorg dragen voor zieke kinderen in de opvang

• EHBO met CPR

• Reflecteren

Indirecte zorg

• Hulp bieden bij het maaltijdgebeuren

• Zorg dragen voor de leefomgeving van het kind

Gedifferentieerde onderwijsactiviteiten

• Remediëring

• Verdieping

• Stage-uitleg, stagebespreking

• Intervisie

• Oriëntering op het werkveld

Stages 

7 weken stage in een groepsopvang 
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2.5. MODULE BEGELEIDING VAN HET SCHOOLGAANDE KIND

Pedagogisch handelen

• Ontwikkeling en opvoeding van kleuter- en lagere schoolkind vanuit een totaalvisie

• Kwaliteitsbewust handelen in de kleuterschool en ibo

• Omgaan met bijzondere zorgnoden

• Mondeling en schriftelijk communiceren

• Samenwerken in een team

Gezondheid en welzijn

• Dagelijkse zorg voor kleuter en schoolkind

• Zorg dragen voor zieke kinderen in de opvang

• EHBO met CPR

• Reflecteren

Indirecte zorg

• Hulp bieden bij het maaltijdgebeuren

• Zorg dragen voor de leefomgeving van het kind

Gedifferentieerde onderwijsactiviteiten

• Remediëring

• Verdieping

• Stage-uitleg, stagebespreking

• Intervisie

• Oriëntering op het werkveld

Stages

• 7 weken stage in een kleuterschool en een buitenschoolse kinderopvang
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3 . WANNEER KAN IK INSCHRIJVEN?
3.1. TOELATINGSVOORWAARDEN
1. Je hebt een certificaat van de basisopleiding Verzorging of een studiegetuigschrift van het 2de jaar 3de 

graad  Verzorging in het BSO .

2. Je hebt in de voorbije jaren een andere studierichting in de 3de graad van het studiegebied 

Personenzorg met succes doorlopen:

• TSO Sociale en technische wetenschappen

• TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg

• TSO Gezondheids- en welzijnswetenschappen

• BSO 3de jaar 3de graad Organisatie-assistentie

• BSO Organisatiehulp (we raden deze studenten aan eerst de module zorg voor ouderen in het 

6de jaar Verzorging te volgen) .

3. Overstap vanuit HBO5 verpleegkunde is mogelijk indien je uit de vooropleiding personenzorg komt .

3.2. VRIJSTELLINGEN
Als je al een diploma secundair onderwijs behaalde in een 6de jaar TSO of in een 7de jaar BSO, dan kan je 

vrijstellingen krijgen voor enkele lestijden algemene vorming (Project Algemene Vakken, Moderne Vreemde 

Talen en Lichamelijke Opvoeding) . Als je geen vooropleiding in de zorg kan voorleggen, dan kan je je ach-

terstand tijdens de gedifferentieerde onderwijsactiviteiten inhalen . 
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3.3. STUDIEKOSTEN
In het postsecundair onderwijs betaal je geen inschrijvingsgeld . 

Wel vragen we een vaste bijdrage in de studiekosten 75 euro per module voor:

• Kopieën

• Studieactiviteiten o .a . sommige studiebezoeken

• Het gebruik van materialen 

Apart aangerekende kosten:

• Sport- en bezinningsdagen

• Vervoer: kostendelend samenrijden, openbaar vervoer

• Agenda

• Culturele activiteiten

Groepsvormende dagen

Om een goede start te nemen, organiseren we begin september drie groepsvormende dagen aan zee . We 

bieden een combinatie van groepsvormende activiteiten, sport, bezinning en werkplekleren aan . Voor de 

reis en het verblijf (2 overnachtingen in vol pension) betaal je ca . 65 euro, de overige 30 euro passen we bij 

vanuit de werkingstoelagen . Verplaatsingen met de tram zijn voor eigen rekening .

3.4. WANNEER KAN IK INSCHRIJVEN?
• Tijdens de opendeurdag en op de infodagen (www .hivset .be)

• Op afspraak: telefonisch +32 (0)14 47 13 00 of via www .hivset .be

3.5. WANNEER BEGIN IK?
Het schooljaar begint op 1 september . In de herfstvakantie en de krokusvakantie zijn er geen lessen . Met 

Kerstmis en met Pasen zijn er twee weken vakantie . Je hebt ook nog: 11 november, 1 mei, O .H .-Hemelvaart 

en Tweede Pinksterdag . En de zomervakantie natuurlijk . Een gedetailleerd jaarplan krijg je in het begin van 

het schooljaar .

Starten in januari?

Door de studie-opbouw in modules kan je ook op 1 februari starten met de opleiding . Voor studenten die 

om welke reden dan ook in het tweede semester met de opleiding willen starten, voorzien we een extra 

infomoment .
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4 . JIJ ALS STUDENT IN HET HIVSET
4.1. JIJ STAAT CENTRAAL
We verwachten dat je vertrekt vanuit je persoonlijke leervragen en dat je je door continue zelfreflectie 

bewust bent van je leergedrag . Om dit te bereiken, moet je jezelf kritisch in vraag durven stellen . Je les- en 

stagedocenten ondersteunen je hierin . Ze stimuleren je door het geven van feedback, leer- en werkbegeleiding .

4.2. WERKPLEKLEREN
We leren je competent te functioneren in de verschillende settings waar je als kinderbegeleider tewerkgesteld 

kan worden .

4.3. INNOVATIEVE OPLEIDING
We houden onze opleiding up-to-date en laten je kennismaken met nieuwe technologieën en nieuwe 

wetenschappelijke inzichten . Je hebt de keuze om de opleiding te volgen in een levensechte setting, namelijk 

een buitenschoolse kinderopvang, een kleuterschool en een kinderdagverblijf . Op deze manier worden de 

theoretische inhouden vanaf de eerste dag levensecht . in .

4.4. ONDERSTEUNING OP MAAT
Het standaardtraject van de opleiding duurt 1 schooljaar . Omwille van externe omstandigheden is dit 

standaardtraject niet altijd haalbaar voor studenten . Dan kunnen we op jouw vraag een individueel traject 

voorzien . We bekijken dan samen met jou wat haalbaar is om je slaagkansen zo hoog mogelijk te maken .

4.5. VERTROUWDE OMGEVING
Het is belangrijk dat je je thuis voelt op onze school . Hiervoor kan je rekenen op een warm, enthousiast 

en betrokken medewerkersteam dat op alle vlakken zorg voor je wil dragen . Omdat we een zorgschool 

zijn, vinden we het belangrijk om zelf het voorbeeld te geven op vlak van zorgzaamheid, empathie, respect 

en verantwoordelijkheid . 
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JIJ STAAT
CENTRAAL



5 . PORTRET VAN DE SCHOOL
5.1. SCHOOL 
Het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout werd gesticht door de Gasthuiszusters van 

Turnhout . De christelijke en sociale levenshouding van deze kloosterorde vormt nog altijd een leidraad voor 

het beleid en onderwijs op de campus . Onze school is gespecialiseerd in de gezondheids- en welzijnszorg . 

Daar hebben we heel bewust voor gekozen . In al onze opleidingen proberen we jongeren te vormen die 

bekwaam zijn hun medemensen te verzorgen in de meest kwetsbare momenten van het leven…

5.2. OPDRACHTVERKLARING 
Het HIVSET is een vormingsinstituut voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere gezondheidswerkers . 

De doelstelling van het instituut is het aanbieden en verzorgen van kwalitatief hoogstaande opleidingen 

voor allen die zich op een professionele wijze willen inzetten in de gezondheidszorg .

Gegroeid uit een initiatief van de Gasthuiszusters van Turnhout, bewogen door evangelische inspiratie, vervult 

het HIVSET deze opdracht in een vrij en open klimaat en in een geest van mensbevorderende zorgzaamheid .  

Als katholiek vormingsinstituut situeert het HIVSET zich zo midden in de maatschappelijke opdracht van de 

Kerkgemeenschap: de opbouw van een wereld van liefde en gerechtigheid . Het HIVSET wil flexibel inspelen op 

elke regionale behoefte aan geschoolde gezondheidswerkers . Om dit te realiseren, richt het HIVSET secundair 

onderwijs in, binnen erkende en gesubsidieerde onderwijsinstellingen en beschikt het over een vormingscentrum 

voor beroepsopleiding en permanente vorming . Het HIVSET staat open voor samenwerking . Zo verzorgt het 

vormingsinitiatieven met of op vraag van andere organisaties, onderwijsinstellingen of instanties .
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5.3. OPVOEDINGSPROJECT
In onze opleiding willen we de missie van de Gasthuiszusters van Turnhout in gedachten houden . We trachten 

een sterke wederzijdse en mensbevorderende zorgzaamheid voor elkaar waar te maken en een sfeer van 

openheid in geest en relaties te realiseren .

Er wordt ruimte geboden voor bezinning en we dragen zorg voor het innerlijke van de student . We zorgen 

voor een toegankelijk en betaalbaar onderwijsaanbod . We willen ook een dynamisch leer- en opleidingsklimaat 

realiseren, waar aandacht is voor een evenwichtige beroepsopleiding én voor een degelijke algemene vorming .

Deze beroepsopleiding is uitgewerkt in een geïntegreerd leerpakket van theorie en praktijk . We ondersteunen 

de algemene persoonlijkheidsontwikkeling en de relationele vorming van de student en beklemtonen de 

ontwikkeling van een evangelisch geïnspireerde visie op gezondheidszorg . Respect, trouw, zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheidszin vormen de kernpunten van de beoogde beroepshouding . Dit opvoedingsproject 

krijgt gestalte in het dagelijks werk van directie, leerkrachten, studentenbegeleiders, secretariaatsmedewerkers, 

onderhoudspersoneel, . . .

5.4. CAMPUS
Het postsecundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs vind je in de Herentalsstraat 70 . Gebouw E 

(voorkant) bevat onder meer een centrale inkomhal, kantoren, twee moderne auditoria en een bibliotheek . In 

gebouw H vind je tal van les- en praktijklokalen, een computerklas, skillslabs, de cafetaria en het lerarenlokaal . 

Het secundair onderwijs vind je in de Apostoliekenstraat 4 . Het gebouw bevat onder meer een sporthal 

en een fitnesszaal voor conditietraining en rugscholing .

5.5. BIBLIOTHEEK
De campus beschikt over een gespecialiseerde vakbibliotheek, met een ruim aanbod aan boeken en 

audiovisueel materiaal . Daarnaast heeft de bibliotheek een abonnement op tientallen gespecialiseerde 

tijdschriften . Tevens kunnen de studenten gebruik maken van de pc-werkplekken met intra- en internet, 

een leeszaal en een kopieerapparaat .
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6 . KOM EENS LANGS

6.1. OPENINGSUREN

De balie in de Herentalsstraat is elke schooldag open.  Toch kan je best een afspraak 

maken om zeker te zijn dat je wordt verder geholpen.

• maandag van 8 tot 20 u .

• dinsdag van 8 tot 20 u .

• woensdag van 8 tot 15 u .

• donderdag van 8 tot 20 u .

• vrijdag van 8 tot 16 .30 u . 

• Tijdens de zomervakantie: elke werkdag van 9 tot 16 u . en op zaterdag van 10 tot 13 u .

• De sluitingsperiode van de school vind je op www .hivset .be

6.2. INFODAGEN
Op onze opendeurdag en onze infodagen staan we klaar om je deskundige uitleg te geven op al je vragen 

over de opleiding en onze school . Natuurlijk ben je ook op andere momenten welkom . Maak dan wel 

eerst een afspraak met één van onze contactpersonen .  Alle data en uren kan je vinden op www .hivset .be

• Parkeergelegenheid op wandelafstand:

• Betalende parking Muylenberg (tegenover de school)

• Gratis parking Stadspark (hoek Graatakker en Ring, 10 min . wandelen)

6.3. CONTACTPERSONEN
• Opleidingscoördinator Kinderzorg

• Lene Smets, lene .smets@hivset .be

• Directeur postsecundair onderwijs

• Wim Peeters, wim .peeters@hivset .be

6.4. ADRES
• Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth - Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

• +32(0)14 47 13 00 

• www .hivset .be

Routes

• www .delijn .be

• www .b-rail .be
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CAMPUS HIVSET TURNHOUT

Westmalle Mol

Tilburg/
Breda

Hoogstraten

Station Markt

EindhovenAntwerpen

Trein • Herentals
 • Antwerpen
 • Brussel

GeelGierle

23 24 E34

3

Herentalsstraat 70Herentalsstraat 70

Apostoliekenstraat 4

Druivenstraat

Noord-Brabantlaan 4

Utopolis

1

2

WWW.HIVSET.BE

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
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