
 

 

 

Studierichting Kinderbegeleider duaal DBSO 7de jaar 

 

   PROFIEL 
 

 
Je bent iemand die het best leert vanuit de praktijk en ook graag een diploma haalt? 
Je bent iemand die graag met baby’s, peuters, kleuters en/of lagere school kinderen wilt werken? 
Je hebt minstens het studiegetuigschrift van het 2dejaar van de 3de graad behaald in een opleiding 
of studierichting verwant aan deze opleiding of in hetzelfde studiegebied? 
Je bent 18 jaar of wordt 18 jaar in het schooljaar waarin je de opleiding start? 
Dan is deze opleiding geknipt voor jou! 
 
 

   PRAKTISCH 
 

 
Kinderbegeleider Duaal is een 1-jarige opleiding, een 7de specialisatiejaar BSO. Je kunt er een 
volwaardig diploma secundair onderwijs mee behalen. 
Duaal leren bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer. Algemene vorming krijg je op 
het centrum DBSO. Deze bestaat uit  

 Project Algemene vakken (5 uur)  

 Moderne vreemde talen (Frans) (2 uur). 
De beroepsgerichte vorming krijg je in een gesimuleerde werkgomgeving op school (voor 8 uur) 
en drie dagen per week op een reële werkplek.  
De beroepsgerichte opleiding is gebaseerd op de volgende 2 beroepskwalificaties: 

 kinderbegeleider baby's en peuters  
 kinderbegeleider schoolgaande kinderen  

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Concreet gaat het over minstens 20 
u/week (gemiddeld en op jaarbasis). Op deze manier wordt je opleiding direct realistisch.  
 
 

   SCREENING 
 

 
Voor je de opleiding start, volg je een screening. Daarmee bekijken we of je over voldoende 
competenties beschikt om de stap naar het werkveld te zetten. De klassenraad oordeelt op basis 
van de screening of je arbeidsrijp bent. 
Daarna volgt het zoeken van een werkplek. Dat dient binnen de 20 dagen te gebeuren. De 
trajectbegeleiders ondersteunen je daarbij.  
 
 

   WERKPLEK 
 

 
Werkplek gevonden? Dan kan je aan het werk. Tijdens je werk word je begeleid door een mentor. 
Het centrum en je trajectbegeleiders volgen je opleiding en traject, in samenwerking met de 
mentor op de werkplek, nauwgezet op. 
 
 

   OVEREENKOMST 
 

 
Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af. Aangezien je meer dan 20 uur op de 
werkvloer aanwezig bent, heb je recht op een leervergoeding. Deze bedraagt bij de start € 528,6. 
Dit loon ligt onder de kinderbijslaggrens, waardoor je het recht op kinderbijslag behoudt. Je bouwt 



 

 

 

wel sociale rechten op. Let wel: Een studentenjob combineren met duaal leren is maar beperkt 
mogelijk.Daarna volgt het zoeken van een werkplek. Dat dient binnen de 20 dagen te gebeuren. 
De trajectbegeleiders ondersteunen je daarbij.  
 
 

   STUDIEBEWIJZEN 
 

 
Je kan volgende studiebewijzen behalen: 

 het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding en 
vooraf (D)BSO hebt gevolgd. 

 het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad ( uitgereikt aan leerlingen die 
instromen vanuit 6 ASO, TSO of KSO) 

 een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde 
studiebewijzen. 

Daarnaast kan je volgende kwalificaties behalen: 
 Bewijs van onderwijskwalificatie “kinderbegeleider duaal” (niveau 4 Vlaamse 

kwalificatiestructuur // niveau 4 van het Europese kwalificatiekader) 
 Beroepskwalificatie “kinderbegeleider baby’s en peuters” (niveau 4 van de Vlaamse 

kwalificatiestructuur) 
 Beroepskwalificatie “kinderbegeleider schoolgaande kinderen” (niveau 4 van de Vlaamse 

kwalificatiestructuur) 
Zittenblijven is niet mogelijk.  
 
 

   MEER INFORMATIE 
 

 
Graag meer informatie? 

 Gedetailleerde info over het standaard traject: 
http://eindtermen.vlaanderen.be/duaal-
leren/files/DEF_Standaardtraject_kinderbegeleider_duaal.pdf 

 

 Brochure Kinderbegeleider Duaal voor werkgevers: 
https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/DLDW/DLDW2017-2018/Infobrochure duaal 
kinderbegeleider voor werkgevers.pdf 

 

 Of stuur je vraag voor meer informatie naar cdbso@karedingenhof.be 
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