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Ben je kinderbegeleider gezinsopvang (huidige onthaalouders) en wil je jouw competenties versterken, verdiepen of 
opfrissen? Dan is de Onthaalouderacademie beslist iets voor jou!  
 
De opleidingsmodules worden aangeboden ‘op maat’ van werkende onthaalouders: klassikale lessen op zaterdag 
worden gecombineerd met thuisleren en opdrachten maken. Via een mix van theorie, doen en ideeën uitwisselen met 
collega-onthaalouders verdiep je als onthaalouder jouw kennis en kunnen. Deelnemen aan de Onthaalouderacademie 
leidt ook tot deelcertificaten van het door Kind en Gezin erkend kwalificatiebewijs ‘Begeleider in de kinderopvang’. 
 
In deze vraag en antwoord vind je een antwoord op tal van vragen. Meer weten? Neem dan contact op met een 
centrum voor volwassenenonderwijs in jouw regio. 
 
Welke opleidingsmodules kan ik volgen? 
Hoe lang duurt één module? 
Waar kan ik de modules volgen? 
Wat is de kostprijs? 
Heb ik na het volgen van de modules van de Onthaalouderacademie een volledig kwalificatiebewijs erkend door Kind 
en Gezin? 
Wie organiseert dit? 
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Welke opleidingsmodules kan ik volgen? 
De Onthaalouderacademie biedt op dit moment vijf opleidingsmodules aan op maat van kinderbegeleiders 
gezinsopvang.  
 
Jonge kinderen begeleiden (40u) 
In deze module sta je stil bij de ontwikkeling van jonge kinderen en hoe je die kunt stimuleren. De basisprincipes van 
een goede interactie met jonge kinderen diep je uit. Daarnaast werk je aan interacties tussen kinderen en jouw rol 
hierin. 
 
Verzorging en EHBO (40u) 
In deze module kom je meer te weten over de verzorging van (zieke) kinderen, EHBO en het voorkomen van 
gevaarsituaties. Ben je een ervaren onthaalouder? Dan is deze module ideaal om je kennis op te frissen. 
 
Spelen met het jonge kind (40u) 
In deze module sta je stil bij jouw spelaanbod, spelomgeving en eigen begeleidingsstijl. Je gaat aan de slag met 
creatieve materialen zoals verf en klei, boekjes en zintuiglijke materialen (snoezelen). 
 
Samenwerken met ouders (40u) 
In deze module onderzoek je hoe je bouwt aan een goede samenwerking met ouders. Thema's als kennismaken met 
nieuwe ouders, breng- en haalmomenten verzorgen, informatie delen en zorgen bespreken met ouders komen aan 
bod. 
 
Gesuperviseerde Beroepspraktijk (160u) 
Dit is een combinatie van stage en deelname aan supervisie. Als werkende onthaalouder breng je jouw eigen 
beroepspraktijk in als stage. Op verschillende zaterdagen wissel je ervaringen uit met collega-onthaalouders en neem 
je deel aan supervisie. Je krijgt opdrachten mee voor thuis die aansluiten bij je eigen leervragen. 
 
Je kunt enkel deelnemen aan de Gesuperviseerde Beroepspraktijk als je de vier voorgaande modules afgerond hebt.  
 
 
 

Hoe lang duurt één module? 
Eén module duurt 40 uur. Dit omvat ongeveer 20 contacturen (de ‘lessen’ op het CVO) en 20 uren thuisleren.  
De contactmomenten gaan steeds door op een zaterdagvoormiddag. Je krijgt dan ook taken en opdrachten die je 
thuis maakt om de leerstof te verwerken en de contactmomenten voor te bereiden.  
Het thuisleren betekent dat je zelfstandig een deel van de leerstof verwerkt. Je wordt daarbij online ondersteund door 
de lesgever via een elektronisch platform.  
 
De module gesuperviseerde beroepspraktijk duurt 160 uur. Een groot deel bestaat uit ‘stage’. Aangezien je reeds 
werkt in de gezinsopvang, kun je jouw eigen praktijk inbrengen als stage. Er wordt verwacht dat je opdrachten vervult 
die aansluiten bij je eigen leervragen. Daarnaast neem je deel aan individuele begeleidingsmomenten en 
intervisiebijeenkomsten met collega-onthaalouders. 
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Waar kan ik de modules volgen? 
Je kunt de modules volgen in 10 centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Let op! Het aanbod is nog in ontwikkeling. 
Welke module  wordt aangeboden, is per CVO verschillend van semester tot semester. Informeer dus bij de CVO’s in 
jouw buurt over wat mogelijk is.  
 
LBC NVK TURNHOUT 
Katherine Van Hoof - katherine.vanhoof@lbconderwijs.be  
 
TECHNICUM NOORD ANTWERPEN 
Kathleen Cattoir - kathleencattoir@hotmail.com   
 
VSPW GENT 
Ann De Smul - adesmul@vspw.be  
 
VSPW MOL 
Myriam Prevot - myriam.prevot@vspwmol.be  
 
VSPW KORTRIJK 
Els Van den Brande - els.vandenbrande@vspwkortrijk.be   
 
CVO DE ORANJERIE DIEST 
Karin Van hijfte - karin.vanhijfte@deoranjerie.be  
 
CVO TKO LEUVEN 
Miejeanne Janssens - miejeanne.janssens@tkoleuven.be 
 
CVO ENCORA ANTWERPEN 
Greta Dierckx - greta.dierckx@so.antwerpen.be   
 
VSPW HASSELT 
Jeannine Paredis - BIKO@vspwhasselt.be   
 
CVO TSM Mechelen 
Hilde Hermans - onthaalouderacademie@tsmmechelen.be 
 
 
 
 

Wat is de kostprijs? 
Voor een module van 40 u betaal je ± 70 euro. Informeer bij jouw CVO voor de exacte kostprijs. Je kunt gebruik maken 
van opleidingscheques. 
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Heb ik na het volgen van de modules van de Onthaalouderacademie een 
volledig kwalificatiebewijs erkend door Kind en Gezin? 
Neen,  je hebt nog geen volledig kwalificatiebewijs, wel een deel hiervan. De opleidingsmodules van de 
Onthaalouderacademie vormen een deel van de erkende opleiding ‘Begeleider in de kinderopvang’. Op het eind van 
elke module ontvang je dus een deelcertificaat. Volg je alle modules van de Onthaalouderacademie dan heb je reeds 
een flink deel van het erkend kwalificatiebewijs ‘Begeleider in de kinderopvang’ in handen.  
 
Wil je verder gaan en het volledige kwalificatiebewijs behalen? Dan kun je vandaag reeds inschrijven in de gewone 
opleiding ‘Begeleider in de kinderopvang’. Neem contact op met het CVO in jouw regio voor de opleiding Begeleider in 
de kinderopvang. Klik hier voor een overzicht van alle CVO’s die deze opleiding inrichten.  
Op dit moment onderzoeken de CVO’s hoe ook de rest van de opleiding kan worden aangeboden zodat onthaalouders 
hun job kunnen combineren met het volgen van opleiding. 
 
 

 

Wie organiseert dit? 
De opleidingsmodules zijn een realisatie van de Onthaalouderacademie. Dit is een samenwerking tussen centra voor 
volwassenenonderwijs (CVO), Kind en Gezin, VCOK, CEGO en VBJK.  
Dit samenwerkingsverband werkt aan een leertraject voor onthaalouders. Het doel is dat onthaalouders goed 
voorbereid beginnen aan de job, beschikken over een kwalificatiebewijs, goed omkaderd worden en kansen hebben 
op doorstroming naar opleiding en andere jobs in de kinderopvang.  
 
 


