
Info uitbreidingsmodule kraamzorg



Welkom in het 
Volwassenenonderwijs

KRAAMZORG



• Moeders komen sneller naar huis maar 
moeten thuis beroep kunnen doen op 
extra hulp.

• Uitbouwen kraamzorg in Vlaanderen.

• Inspelen op de vraag naar Kraamzorg

Waarom Kraamzorg?



Wat is kraamzorg?

Prenatale zorg voor zwangere vrouw en haar gezin

• Steun en toeverlaat tijdens kraamtijd

• Niet-medische zorg voor 

moeder en kind na de bevalling

• Hulp in huishouden

• Gezin rust en ondersteuning 

bieden



Duur van de opleiding kraamzorg

- Start: september of februari

- Duurtijd: 1 semester



Lessen en stage 

De lessen gaan door op dinsdag van 8.30u – 16.30u

Stage



Een overzicht van de 4 modules

Voor zorgkundigen 

Verzorgende aspecten

Psychosociale aspecten

= 8 lesweken

Voor begeleiders in de kinderopvang

– Verzorgende aspecten

– Psychosociale aspecten

– Organisatie huishoudelijke taken

– Koken in de praktijk

= 1 semester



Een overzicht van de modules kraamzorg

Verzorgende aspecten

Zorg voor zwangere vrouw

kennis rond zwangerschap en bevalling

alarmsignalen

 Zorg voor kraamvrouw

ondersteunen

observeren

Zorg voor baby

Kraamvrouw ondersteunen en activeren bij 
persoonlijke zorg en zorg baby



Sfeerbeelden



• Koken in de praktijk

– Bereiden van gezonde, lekkere maaltijden voor
het hele gezin

– Bezoek ontvangen

Een overzicht van de modules kraamzorg



Sfeerbeelden



• Psychosociale ondersteuning

– Opvang van het ‘hele’ gezin

– Je rol als gastvrouw

– Wat is ‘normaal’ (bv. Babyblues) en niet ‘normaal’ 
(postnatale depressie)

– Als het anders loopt ….

• Andere culturen

• Kwetsbare gezinnen

– Als het anders loopt …met het kind

Een overzicht van de modules kraamzorg



• Organisatie van huishoudelijke taken

– Plannen en organiseren van het huishouden

– Zorg voor praktische zaken

• Wassen en strijken

• Onderhoud van leefruimte en sanitair

• Praktische evaluatie

– Poetsen en koken bij jong gezin

Een overzicht van de modules kraamzorg



• 50 u stage

!Flexibiliteit en mobiliteit!

Stage



• Dag meelopen op materniteit Jan Palfijn

• Samenwerking AP hogeschool

• Mam&pAPcafé

• Studenten vroedkunde

• Kind en gezin

• Vorming

• Kraamzorgstage

• zoveel mogelijk ‘meedraaien’ op de stageplaats!

• taken evolueren naarmate je ‘groeit’

• ! Indien beperkte plaatsen: onthaalouder, thuiszorgstage (BIKO) – KDV 

(ZK)

Stage 



Sfeerbeelden



Bijscholingen



• Les: schriftelijke evaluatie

• Stage 

– permanente evaluatie

– module overschrijdende eindopdracht

Evaluatie 



Inschrijven

BELANGRIJK!!
- Inschrijven kan vanaf 17 december
- Controleer de openingsuren van het secretariaat, 

Grotesteenweg 226
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/bereik-ons

- Vergeet bij inschrijving je diploma of certificaat van 
zorgkundige of kinderbegeleider niet mee te nemen anders 
kan je niet inschrijven.

- Je betaalt bij inschrijving.

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/bereik-ons


Wat betaal je bij inschrijving?

• Het inschrijvings- + cursusgeld hangt af van wat je wil volgen: 
• als verzorgende/zorgkundige: €180 + €8 cursusgeld

• als begeleider in de kinderopvang: €270 + €16 cursusgeld

• Personen met een leefloon (met attest) zijn volledig 
vrijgesteld van inschrijvingsgeld .  Zij betalen wel 
cursusgeld. 



Wie werkt, kan opleidingscheques aanvragen.

https://www.vdab.be/opleidingen/opleidingspre
mies.shtml

https://www.vdab.be/opleidingen/opleidingspremies.shtml


Nog vragen?

• Algemene vragen over de opleiding: 
ulrike.verreyt@so.antwerpen.be

• www.encora.be

mailto:ulrike.verreyt@so.antwerpen.be
http://www.encora.be/


Wil je de sfeer van onze school en opleidingen 
opsnuiven neem dan eens een kijkje op de 
facebookgroep



Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en 
interesse!

Wij hopen dat we jullie mogen verwelkomen in 
januari 2019


