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Kraamzorg
                                                             dagopleiding 

Contact

Coördinator Kraamzorg: Marina Laeremans 
E-mail: Marina.Laeremans@hik.be

www.hik.be facebook.com/cvoHIK

Achterbos

Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol 
Tel.: 014 31 70 61 - mol@hik.be

CAMPUS MOL



Samenvatting van de opleiding

In de opleiding Kraamzorg leer je een 
zwangere vrouw ondersteunen bij de 
zorg voor de baby. Je biedt niet-medische 
zorg en hulp in het huishouden bij jonge 
gezinnen in de prenatale periode of in de 
eerste periode na de bevalling. Hoe ver-

strek je daarbij een goede gezondheids-
voorlichting en hoe bied je optimale zorg 
in kwetsbare gezinssituaties? Gaande-
weg ontwikkel je jezelf tot professionele 
kraamverzorgende.

Iets voor jou?

Welk bewijs behaal je na de opleiding?

Als je slaagt voor de opleiding, krijg je een erkend studiebewijs Kraamzorg. Dit wordt offi-
cieel erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Ben jij (bijna) verzorgende, zorgkundige 
of begeleider in de kinderopvang? Werk jij 
graag met baby’s, kinderen en pas beval-
len moeders? Spreekt de verzorging van 
de zwangere kraamvrouw en baby in de 
perinatale periode jou aan? 

Heb jij interesse in het psychosociale be-
geleiden van de net bevallen moeder, hun 
gezin en de omgeving? Dan is deze oplei-
ding iets voor jou!

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding heb je al:

 een certificaat of diploma Verzorgende of Zorgkundige
 een certificaat of diploma Kinderzorg of Begeleider in de kinderopvang

Studieprogramma

Wanneer je al een certificaat/diploma Verzorgende/Zorgkundige hebt, dan volg je deze 
modules:

 Psychosociale aspecten van de kraamzorg + werkplekleren
 Verzorgende aspecten van de kraamzorg + werkplekleren

Wanneer je al een certificaat/diploma Kinderzorg/Begeleider in de kinderopvang hebt, dan 
volg je deze modules:

 Psychosociale aspecten van de kraamzorg + werkplekleren
 Verzorgende aspecten van de kraamzorg + werkplekleren
 Koken in de praktijk (vrijstellingsproeven mogelijk)
 Organisatie van de huishoudelijke taken (vrijstellingsproeven mogelijk)

Jobmogelijkheden

Kraamverzorgende in thuiszorgdienst


