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Overzichtslijst vereiste kwalificaties voor
1.

begeleiders buitenschoolse opvang
- erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO)
- buitenschoolse opvang in aparte lokalen van erkende kinderdagverblijven

2.

leidinggevenden (IBO)

1. Begeleiders buitenschoolse opvang (IBO of BO-KDV)

Verplicht aantal begeleiders:
per 14 aanwezige kinderen is er minstens een begeleider.

Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:
-

het derde jaar van de derde graad ‘kinderzorg’ (en gelijkschakelingen zie bijlage),

-

de opleiding ‘begeleider buitenschoolse opvang’ van het volwassenenonderwijs,

-

het derde jaar van de vierde graad ‘verpleegkunde’.

Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:
-

het tweede jaar van de derde graad ‘sociale en technische wetenschappen’,

-

het tweede jaar van de derde graad ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ (gelijkstelling zie
bijlage),

-

het tweede jaar van de derde graad ‘gezondheids- en welzijnswetenschappen’
(gelijkstelling zie bijlage),

-

het derde jaar van de derde graad ‘internaatswerking’,

-

het derde jaar van de derde graad ‘leefgroepenwerking’,

-

de opleiding ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ van het volwassenenonderwijs.

Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:
-

hoger onderwijs van een of meer cycli,

-

hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type,

-

universitair onderwijs van een of meer cycli,

-

bacheloropleiding,

-

masteropleiding.

Een attest van de cursus ‘verantwoordelijke kinderopvang’, georganiseerd door het Vlaams
Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) in Syntra-centra, op voorwaarde dat de module
‘begeleider buitenschoolse opvang’ geïntegreerd is in de cursus.
Een titel van beroepsbekwaamheid ‘begeleider buitenschoolse opvang’ (een ‘ervaringsbewijs’) zoals
vermeld in het decreet van 30 april 2004 over het verwerven van een titel van
beroepsbekwaamheid.
Een attest van de opleiding ‘begeleider buitenschoolse opvang’, gefinancierd door VDAB, gegeven
door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie:
-

VCOK,

-

VDKO.
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Een attest (studiebewijs of creditbewijs) dat bewijst dat een gedeelte van volgende hogere
opleidingen met vrucht gevolgd zijn:
-

het eerste en tweede studiejaar van de opleiding ‘leraar kleuteronderwijs’, ‘leraar lager
onderwijs’ of ‘graduaat orthopedagogie’,

-

alle modules die behoren tot het eerste en tweede studiejaar van de opleiding bachelor
‘onderwijs’ (kleuteronderwijs of lagere school) of bachelor ‘orthopedagogie’,

-

het eerste en tweede studiejaar van de opleiding ‘orthopedagogiek’ van het
volwassenenonderwijs.

Het attest (studiebewijs of creditbewijs) wordt opgesteld en voor waar en echt verklaard door de
directeur van de onderwijsinstelling waar de opleiding gevolgd werd. De opvang stelt per 2
begeleiders maximaal een begeleider aan met dit attest. Begeleiders met dit attest mogen nooit
alleen werken en werken altijd samen met een begeleider die een van de hoger opgesomde
kwalificatiebewijzen heeft.
Bijkomende voorwaarde:
Vanaf 1 januari 2010 is het aantal begeleiders in het initiatief dat enkel beschikt over een attest
‘begeleider buitenschoolse opvang’, gegeven door een door Kind en Gezin erkende
opleidingsorganisatie (VCOK, VDKO) niet meer dan de helft van het totaal aantal begeleiders.
2. Leidinggevenden (IBO)

Verplicht aantal leidinggevenden:
-

minstens een halftijdse leidinggevende,

-

voldoende leidinggevenden in verhouding tot het aantal opvangplaatsen en het aantal
vestigingsplaatsen van het IBO.

Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:
-

hoger onderwijs van een of meer cycli,

-

hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type,

-

universitair onderwijs van een of meer cycli,

-

bacheloropleiding,

-

masteropleiding.

Twijfel of onduidelijkheden:
-

kinderopvangvoorzieningen: contacteer uw dossierbeheerder,

-

geïnteresseerd om in kinderopvang te werken: contacteer de Kind en Gezin-lijn 078 150
100.
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Adressen waar men deze kwalificatiebewijzen kan behalen:
1. Secundair onderwijs:
surf naar http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/SO/richtingen_gewoon.asp
2.

Volwassenenonderwijs:
surf naar http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/richtingen.asp

3.

Hoger onderwijs:
surf naar http://www.hogeronderwijsregister.be/

4.

VIZO-opleiding in Syntra-centra:
surf naar http://www.syntra.be/syntra/OpleidingsAanbod/Opleidingen.aspx?ID=1506

5.

Titel van Beroepsbekwaamheid (‘ervaringsbewijs’):
surf naar http://www.ervaringsbewijs.be/

6.

Beroepsopleiding ‘Begeleider buitenschoolse opvang’, gefinancierd door VDAB, gegeven door
VCOK of VDKO:
surf naar http://www.vdab.be/opleidingen/

Informatie over gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s of getuigschriften:
surf naar http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/gelijkwaardigheid/default.htm
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Bijlage: Gelijkstellingen met 7e jaar ‘Kinderzorg’
Gelijkstellingen met het eindstudiebewijs van het met vrucht gevolgde 3e jaar van de 3e graad van
het Beroepssecundair Onderwijs kinderzorg zoals geregeld in de ministeriële besluiten van 30 juli
1997 en 24 november 1997:

-

de houder van een brevet, uitgereikt uiterlijk in het schooljaar 1985-1986 in het zesde leerjaar
van het voltijds beroepssecundair onderwijs, studierichting kinderverzorging;

-

de houder van een studiegetuigschrift én een kwalificatiegetuigschrift, uitgereikt tijdens de
periode lopend vanaf het schooljaar 1986-1987 tot en met het schooljaar 1993-1994 in het
zesde leerjaar van het voltijds beroepssecundair onderwijs, studierichting kinderverzorging;

-

de houder van het studiegetuigschrift, uitgereikt in het schooljaar 1994-1995, het schooljaar
1995-1996 of het schooljaar 1996-1997 in het tweede leerjaar van de derde graad van het
voltijds beroepssecundair onderwijs, studierichting kinderverzorging;

-

de houder van een diploma secundair onderwijs, uitgereikt vanaf het schooljaar 1997-1998 in
het derde leerjaar van de derde graad van het voltijds beroepssecundair onderwijs,
studierichting kinderzorg (specialisatiejaar);

-

de houder van een studiegetuigschrift, uitgereikt vanaf het schooljaar 1997-1998 in het derde
leerjaar van de derde graad van het voltijds beroepssecundair onderwijs, studierichting
kinderzorg (specialisatiejaar);

-

de houder van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt door de examencommissie van
de

Vlaamse

Gemeenschap

voor

het

voltijds

secundair

onderwijs,

slaande

op

een

examenprogramma over de studierichting personenzorg (specialisatiejaar) én de onderliggende
studierichting kinderverzorging van het voltijds beroepssecundair onderwijs.

-

elk studiebewijs, uitgereikt in de Franse of Duitstalige Gemeenschap van België dan wel in het
buitenland, dat door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn gemachtigde,
gelijkwaardig is verklaard met één van de hierboven vermelde studiebewijzen;

-

de houder van het diploma van het tweejarig opleidings- en tewerkstellingsproject van
migrantenvrouwen in de kinderopvang georganiseerd door het Vormingscentrum voor de
Begeleiding van het Jonge Kind, in samenwerking met het Vlaams Centrum voor de Integratie
van de Migranten en met Kind en Gezin in 1996 en 1997.

Andere gelijkstellingen met 7e jaar kinderzorg:
-

de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ van het experimentele modulaire
beroepssecundaire onderwijs,

-

het derde jaar van de derde graad van een ‘naamloos leerjaar’, als bij het diploma een door de
verificateur van Onderwijs voor waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop vermeld is dat
het leerplan ‘kinderzorg’ volledig is gevolgd,

-

de opleiding ‘kinderzorg’ van het volwassenenonderwijs,

-

de opleiding ‘kinderzorg/begeleider in de kinderopvang’ van het volwassenenonderwijs,

Andere gelijkstellingen:
-

het tweede jaar van de derde graad ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’, werd tot 2001 ‘bijzondere
jeugdzorg’ genoemd,

-

het tweede jaar van de derde graad ‘gezondheids- en welzijnswetenschappen’, werd tot 2001
‘verpleegaspirant’ genoemd.

