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Doelstellingen

De globale doelstelling van de opleiding is je de nodige 
competenties laten verwerven om een dienst voor 
kinderopvang op een professionele manier te leiden en dit 
zowel op organisatorisch als op pedagogisch vlak. 

Praktische informatie
Prijs
Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 
€ 1.250.

Data
De opleiding start in september 2013 en loopt tot juni 
2014.

Locatie
Hogeschool PXL
PXL-Congress
Elfde-Liniestraat 23A, Gebouw D
B-3500 Hasselt

Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten
Inschrijven kan tijdens de inschrijvingsdagen tot 14 
september 2013 op de dienst studentenadministratie 
van de Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A, gebouw D 
te 3500 Hasselt. Men kan voorinschrijven via de website 
http://voorinschrijvingen.pxl.be.
Voor meer vragen kan je terecht op het telefoonnummer 
011 23 87 26 of inschrijvingen@pxl.be.

Bijkomende inlichtingen
Meer informatie vindt u op de website www.pxl.be.

Contactpersoon
Michel Janssens
Coördinator Postgraduaat
M | 0497 26 96 66
michel.janssens@pxl.be
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Informatie- en inschrijvingsdag vervolgopleidingen 
2013 Hogeschool PXL, campus Elfde Linie (Elfde 
Liniestraat 24, 3500 Hasselt) op dinsdag 2  juli van 

15 uur tot 20 uur. www.pxl.be
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DoelgroeP en  
toelatingsvoorwaarDen

Deze opleiding richt zich in eerste instantie op mensen die 
werkzaam zijn in de kinderopvang. 
Om het getuigschrift van Manager in de kinderopvang te 
behalen heb je minimaal een bachelordiploma nodig. 
Het is mogelijk de opleiding te volgen zonder dit 
basisdiploma wanneer je minimaal vijf jaar aantoonbare 
ervaring hebt in het organiseren en coördineren van 
kinderopvang. Je krijgt dan een bewijs van deelname.

Programma

We kiezen overtuigd voor interactief onderwijs. De 
opleiding geeft je inzichten in de basiszorg voor het kind 
en het versterken van ouders in het opvoeden. Deze 
basis is zeker nodig om als leidinggevende je team te 
kunnen coachen en de kinderopvangdienst te managen. 
Kwaliteitszorg loopt doorheen de hele opleiding als een 
rode draad. Als manager van een kinderopvangdienst 
moet je steeds werken aan de kwaliteit van je dienst, 
zonder hierbij jezelf en je team uit het oog te verliezen. 
Gedurende de opleiding is er ruimte voor reflectie en 
persoonlijke ontwikkeling. 
Het programma beslaat 20 studiepunten, verdeeld over 
5 opleidingsonderdelen, en wordt georganiseerd met 
100 uren contactonderwijs, aangevuld met persoonlijke 
opdrachten. 

Opleidingsonderdeel 1: Basiszorg van het kind
Ontwikkelingspsychologie – betrokkenheid en 
welbevinden – opvoedingsmethoden – belang van spel – 
spelbegeleiding – taalstimulering
Opleidingsonderdeel 2: Versterken van ouders in 
opvoeden
Communicatie met ouders – ondersteunen van 
ouders in opvoeden – samenwerken met ouders in de 
kinderopvang
Opleidingsonderdeel 3: Coachend leidinggeven
Coachingstechnieken – omgaan met weerstand – 

conflicthantering – motivationele gesprekstechnieken – 
functionerings- en evaluatiegesprekken
Opleidingsonderdeel 4: Managen van de kinderopvang
Verantwoordelijke in een dienstverlenende organisatie 
– communicatie en PR – vergadertechnieken – 
responsabilisering van het team – basis boekhouden en 
personeelsadministratie – regelgeving – vernieuwing en 
veranderingen
Opleidingsonderdeel 5: Zorg voor kwaliteit, jezelf en het 
team
Kwaliteitszorg in de kinderopvang – zelfzorg als 
leidinggevende – zorg dragen voor het team

Tabel opleidingsonderdelen

OPleiDingsOnDerDeel sP

Basiszorg van het kind 3

Versterken van ouders in opvoeden 3

Coachend leidinggeven 5

Managen van de kinderopvang 5

Zorg voor kwaliteit, jezelf en het team 4

Totaal 20

Afkortingen
SP studiepunten: 1 studiepunt komt overeen met 25 à 30 
uren studietijd

evaluatie en attestering

Indien u voor al de modules geslaagd bent, 
behaalt u een getuigschrift. 
Studenten die echter niet beschikken over 

een bachelordiploma ontvangen een bewijs 
van deelname (vormingsattest). 


