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Juni 2017 

Beste,  

Dit  najaar bieden we terug de mogelijkheid  aan om op zaterdag een module te volgen van 

de opleiding “Begeleider in de kinderopvang” en hiervan het deelcertificaat te behalen.  

Werk  jij  als kinderbegeleider in de gezinsopvang ( 0-3j) of in de groepsopvang (0-3j)  dan 

kan je inschrijven  voor de module Zorg in de kinderopvang 3 : 

“Begeleiden van eet-en rustmomenten”  

In deze module onderzoeken we welke kansen dagelijkse eet-en rustmomenten bieden in het 

begeleiden van jonge kinderen. Gezonde baby-en peutervoeding is één van de hoofdthema’s. 

Wanneer?   
De lessen gaan door op zaterdagen van 8u45 tot 12u20  en uitzonderlijk op 16/09 ook van 
13u tot 16u35. Er is ook een lespakket van 4 uur in afstandsonderwijs. ( zie ook bijlage) 
16/09 , 30/09 en 14/10 en 28/10, 18/11 en 2/12,   
 
Waar?  
cvo VSPW Gent, Edgard Tinelstraat  92 in St Amandsberg 
 
Prijs ? 
72 euro (= inschrijvingsgeld + schoolgeld) 
Opleidingscheques worden aanvaard ! 
 
Interesse?  
Op zaterdag 2 september  om 10 uur ben je WELKOM  op een info - en inschrijfmoment 
Meld je zeker aan via onze website www.vspw.be. Zoek bij “opleidingen” naar de opleiding 
Begeleider in de kinderopvang en daar vind je een aanmeldingsformulier voor de 
zaterdagmodule. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Ann De Smul 
adesmul@vspw.be  
Opleidingscoördinator Begeleider in de kinderopvang.

http://www.vspw.be/
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Bijlage :  

Dit is de planning voor de module “: “Begeleiden van eet-en rustmomenten”  

 
 

 
datum voormiddag van 8u45 tot 12u20 namiddag van 13u00 tot 16u35 

za 02/09/2017 info en inschrijven  
 za 09/09/2017   

za 16/09/2017 Begeleiden eet-en rustmomenten Begeleiden eet-en rustmomenten 

za 23/09/2017 
  za 30/09/2017 Begeleiden eet-en rustmomenten 

 za 7/10/2017 
  za 14/10/2017 Begeleiden eet-en rustmomenten 

 za 21/10/2017 
  za 28/10/2017 Begeleiden eet-en rustmomenten 

 za 04/11/2017 herfstvakantie herfstvakantie 

za 11/11/2017 wapenstilstand wapenstilstand 

za 18/11/2017 Begeleiden eet-en rustmomenten 
 za 25/11/2017   

za 02/12/2017 Begeleiden eet-en rustmomenten 
 za 09/12/2017  
 za 16/12/2017  
 za 23/12/2017 

  za 30/12/2017 kerstvakantie kerstvakantie 

za   6/01/2017 kerstvakantie kerstvakantie 

za 13/01/2017  
 

  
 

  
 
 


