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Opleiding Kinderbegeleider Encora 

Veel voorkomende vragen: 

- Wanneer kan ik me inschrijven voor de opleiding?  

Je kan je nu aanmelden voor een van de online infosessies via deze link.  

Deelname aan de infosessie is verplicht. Je ontvangt na je aanmelding een mailtje 

informatie rond de infosessie en het verdere verloop van de inschrijving. 

 

- Hoe weet ik of ik ingeschreven ben en wat is de volgende stap? 

Je krijgt na het doorlopen van de infosessie en het invullen van het intakeformulier 

een mail met informatie over de inschrijving.  

 

- Hoe lang duurt de opleiding? 

• 1 jaar kinderbegeleider schoolgaande kinderen (3-12 jaar) 
• 1 jaar kinderbegeleider baby's en peuters (0-3 jaar) 

➢ Behaalde je je certificaat kinderbegeleider schoolgaande kinderen of 
kinderbegeleider baby's en peuters? Dan kun je met 1 extra semester 
beide kwalificaties behalen. 

• Kennismakingstraject gezinsopvang 
➢ Heb je een vereist diploma: 3 lesdagen in totaal (= 20u) 
➢ Heb je geen vereist diploma: 6 lesdagen in totaal (= 40u) 

- Welke opleiding moet ik volgen om in een kleuterschool te kunnen werken? 

Je volgt dan de opleiding ‘Kinderbegeleider schoolgaande kinderen’.  

- Wanneer gaan de lessen door? 
Je volgt 2 dagen per week les. De lessen gaan door van 9-12u en van 13-16u. De 

lesdagen zijn nog niet bekend. 

 

- Is er  een mogelijkheid tot  avondonderwijs? 

Momenteel is er geen standaard aanbod in avondonderwijs. We organiseren wel een 

flexklas, voor mensen die maar enkele modules volgen. Dit is bijvoorbeeld gericht op 

mensen na een EVC om zo een certificaat te behalen. Het is wel belangrijk dat je dan 

heel zelfstandig aan de slag kan met de leerinhouden. 

- Hoeveel tijd moet ik voorzien om de opleiding te volgen? 
Je voorziet 20 - 28u per week voor de opleiding. 

Hierbij heb je 2 vaste lesdagen. Daarnaast doe je 1,5 à 2 dagen per week 

werkplekleren/stage.  

 

- Wanneer krijg ik een uurrooster? 

              Je ontvangt bij het begin van het semester een digitaal uurrooster. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerV1iEUnyBQj-0K3iFSWQ-bfBZiYgx1_Yf3rCXCAuuKalTsg/viewform
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- Kan ik de opleiding combineren met een deeltijdse job? 

Je kan de opleiding combineren met werken. Het is wel belangrijk dat je je  minstens 

2,5 dagen vrij kan maken om lessen/werkplekleren te volgen in combinatie met je 

thuissituatie, werk… De trajectbegeleider van de opleiding helpt je bij het 

uitstippelen van een haalbaar traject. 

 

- Kan ik contactonderwijs met afstandsonderwijs combineren?  

Op dit moment is de hele opleiding georganiseerd in gecombineerd onderwijs. Dit wil 

zeggen dat ze per module contactmomenten georganiseerd worden, en er daarnaast 

een deel in afstandsonderwijs georganiseerd wordt. 

 

- Hoe beoordelen/evalueren jullie? 

We werken niet met punten. Iedere te behalen competentie zowel voor de modules 
als voor de stage wordt aangeduid met een kleur (groen, oranje en rood). Een groene 
score betekent dat je geslaagd bent. 
                                                                                                                      

- Hebben jullie herexamens of moet je alles opnieuw doen? 

We werken niet met herexamens. Je herneemt enkel de module waarvoor je niet 

geslaagd bent. 

 

- Kan ik de opleiding combineren met algemene aanvullende vorming om een 

diploma secundair onderwijs te behalen.  

Je kan de opleiding combineren met algemene aanvullende vorming (AAV). Dit is een 

aparte opleiding. Je vindt alle info op www.stedelijkonderwijs.be/encora/diploma-

secundair-onderwijs 

 

- Waar kan ik het niveau van mijn Nederlands laten bepalen? 

Je kan dit laten bepalen in ‘Het huis van het Nederlands’ 

              https://www.atlas-antwerpen.be/nls 

 

- Kan ik vrijstelling krijgen? 

Wie eerder een opleiding of cursus volgde die aansluit bij de opleiding heeft 

misschien recht op vrijstellingen. De trajectbegeleider bekijkt dit en neemt het verder 

met je op. 

 

- Ik heb een diploma behaald in het buitenland. Kan ik op basis hiervan vrijstellingen 

krijgen? 

Het is belangrijk om dit diploma te laten erkennen door Naric: 

https://www.naricvlaanderen.be/ 

 

 

http://www.stedelijkonderwijs.be/encora/diploma-secundair-onderwijs
http://www.stedelijkonderwijs.be/encora/diploma-secundair-onderwijs
https://www.atlas-antwerpen.be/nls
https://www.naricvlaanderen.be/
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- Welke extra ondersteuning bieden jullie?  

Er is geen CLB ondersteuning. Er is wel een open leercentrum en kan er extra 

taalondersteuning aangeboden worden. Er zijn modules zoals ‘Leren leren’ voor wie 

tips wil om beter te kunnen studeren, plannen, taken maken, te werken rond 

faalangst bij toetsen,…   

 

- Hoeveel kost de opleiding? 

Per semester en per opleiding betaal je maximum 300,00 euro inschrijvingsgeld. Voor 

een heel schooljaar is het maximum 600,00 euro. 

 

Volg je een aangepast traject, dan betaal je aangepast inschrijvingsgeld. Het volgen  

van een module kost 1,50 euro per lesuur. Bijvoorbeeld: 1 lesmodule van 40 lestijden 

kost 60,00 euro.  

 

- Krijg ik vrijstelling van de VDAB?  

De opleiding kinderbegeleider is erkend door de VDAB als knelpuntberoep. Indien je 

werkzoekend bent, dan kan je hieronder de infopagina’s van de VDAB bekijken.  

Kinderbegeleider baby’s en peuters 

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen 

 

- Kan ik Vlaams opleidingsverlof/krediet krijgen? 

             Je vindt alle info op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives 

 

- Waar vraag ik een verminderingstarief aan? 

Je vraagt dit aan via het secretariaat. Zij zijn vertrouwd met deze vragen. Je neemt de 

nodige documenten mee, zoals vermeld op de website. Klik hier door naar ‘prijs’ en 

‘voorwaarden verminderd tarief’. 

 

 

Vragen rond stage/werkplekleren 

 

- Zoek ik zelf een stageplaats of werken jullie met vaste plaatsen? 

Je zoekt zelf een stageplaats. In de eerste module ‘De kinderopvang en ik’ krijg je hier 

alle informatie over. 

Tip: vraag eerst een gesprek en een rondleiding vooraleer je beslist. Het is belangrijk 

dat je je goed voelt op je werkplek/stageplaats en je voldoende leerkansen krijgt. 

 

- Ik werk al in een kinderdagverblijf of in een buitenschoolse opvang. Mag ik hier 

mijn stage/werkplekleren doen? 

Ja. 

 

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-904431/cursus/C-AMI-196167/Kinderbegeleider_baby_s_peuters-BERCHEM
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-904441/cursus/C-AMI-197998/Kinderbegeleider_schoolgaande_kinderen-BERCHEM
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/kinderbegeleider-babys-en-peuters
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- Kan ik stage/werkplekleren in de vakantie doen? 

Ja dit kan, maar niet tijdens de zomervakantie. 

 

- Hoeveel uur werkplekleren/stage moet ik exact doen? 

Bij een gewoon traject (zonder vrijstellingen): 

o Sem 1: Minimum 115u (160u indien verlengd) 

o Sem 2: Opleiding Baby’s en peuters: Minimum 140u (190u indien verlengd) 

                Opleiding Schoolgaande kinderen: Min 120u (160u indien verlengd)  

+ Afrondende stage minimum 80u (160u indien verlengd) 

 

 


