
PRAKTISCHE INFORMATIE

PRIJS
Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding
bedraagt € 1.250.

DATA
De lessen vinden plaats op donderdagvond 
van 17.30 u. tot 22.00 u.

LOCATIE
Hogeschool PXL, 
Campus Vildersstraat, Vildersstraat 5, 3500 Hasselt

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan bij de Dienst Studentenadministratie van 
Hogeschool PXL, PXL-Congress, Elfde Liniestraat 23a in Hasselt. 
Voorinschrijven kan via voorinschrijvingen.pxl.be. 
Voor meer info kunt u terecht op inschrijvingen@pxl.be.

Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten 
kunt u terecht op het telefoonnummer 011 77 57 05.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Meer informatie vindt u op 
www.pxl.be/pgopvoeden-van-baby’s-en-peuters.

CONTACTPERSONEN
Els Huygens
coördinator postgraduaat
gsm: +32 498 30 41 87
e-mail: els.huygens@pxl.be

KORTE OMSCHRIJVING

De ontwikkelings– en onderwijskansen van elk kind zijn 
van onschatbare waarde voor het verdere persoonlijke 
en beroepsleven. Die kansen kunnen daarom niet vroeg 
genoeg ondersteund en gestimuleerd worden. Al op 
de vroegste kleuterschoolleeftijd kan al een waaier van 
ontwikkelingsvoorsprongen of -achterstanden worden 
vastgesteld bij kinderen.

Ben jij gedreven om met jonge kinderen en hun ouders 
aan de slag te gaan met een professioneel team? 
Heb je zin in een job als coördinator, pedagogisch 
begeleider, gezinsondersteuner, … in diverse sectoren 
als centra voor kinderzorg en opvoedingsondersteuning, 
opvoedingswinkels, kinderdagverblijven, buitenschoolse 
kinderopvang of nog meer?

In deze postgraduaatopleiding krijg je inzicht in verschillende 
pedagogische visies, leer je de ontwikkelingsmogelijkheden 
van kinderen stimuleren en krachtig vorm te geven in 
samenwerking met de ouders en je team.

POSTGRADUAAT

OPVOEDEN 
VAN BABY’S EN 
PEUTERS

INFORMATIE– EN INSCHRIJVINGSDAGEN
VERVOLGOPLEIDINGEN 2018 
Hogeschool PXL, PXL-Congress, Campus Elfde Linie (Elfde
Liniestraat 23, Hasselt) op dinsdag 3 juli van 15.00 u. tot
20.00 u. en zaterdag 8 september van 10.00 u. tot 14.00 u.



DOELSTELLINGEN

Specialisten opleiden in innovaties die in het werkveld 
van kinderopvang gaande zijn met betrekking tot de 
ontwikkelingsondersteuning van de jongste kinderen.

DOELGROEP EN
TOELATINGSVOORWAARDEN

➤  Leraren in het regulier (kleuter)onderwijs
➤  (Beleids)medewerkers in de kinderopvang
➤  Paramedische medewerkers in de kinderopvang
 (ergotherapeuten, logopedisten,
 kinesitherapeuten, (ortho-)pedagogen, ...

EVALUATIE EN ATTESTERING

De cursisten sluiten dit postgraduaat af met een examen 
per module en een innoverende stagereflectie 
waarbij de cursist een meerwaarde aantoont geleverd 
op de stageplek. 

Dat maakt het een zeer praktische opleiding die vanuit 
theorie op complexe praktjksituaties en professionele 
ontwikkeling van de deelnemer focust.

TABEL OPLEIDINGSONDERDELEN

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU

Pedagogische visie 3 20

Ontwikkelingsstimulansen 
en milieuverrijking

7 40

Samenwerken met de ouders 3 20

Coaching 3 20

Professionaliteit en praktijk 3 12+stage

Totaal 20 112

AFKORTINGEN
SP: studiepunten (1 studiepunt komt overeen 
met 25 à 30 uren studietijd)
CU: contacturen


