Erkenning van beroepskwalificaties van Europese
onderdanen en gelijkgestelde personen

De Vlaamse regelgeving bepaalt dat je pas aan de slag kan als kinderbegeleider
of verantwoordelijke in de kinderopvang van baby’s en peuters als je bepaalde
bekwaamheidsattesten en/ of een opleidingstitel (diploma, certificaat,
kwalificatiebewijs) hebt. Dit heeft tot gevolg dat kinderbegeleider en
verantwoordelijke in de kinderopvang van baby’s en peuters in Vlaanderen
“gereglementeerde beroepen” zijn.
Over deze beroepen heeft Europa een richtlijn (2005/36/EG) die in Vlaamse
regelgeving is omgezet. Het uitgangspunt van deze Europese richtlijn is dat
Europese onderdanen en gelijkgestelde personen die in hun land van oorsprong
met hun beroepskwalificatie het beroep van kinderbegeleider/verantwoordelijke
kunnen uitoefenen, dit ook moeten kunnen in andere lidstaten (onder bepaalde
voorwaarden).
Wie kan deze procedures gebruiken?
•

Onderdanen van de 28 EU-lidstaten

•

Gelijkgestelde personen – dit zijn:
−

Onderdanen van Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein;

−

Familieleden die de EU-burger vergezellen naar Vlaanderen;

−

Langdurig ingezetenen (richtlijn 2003/109);

−

Erkende vluchtelingen (richtlijn 2004/83).

Deze personen kunnen de hieronder beschreven procedures alléén gebruiken als
ze ook een beroepskwalificatie behaald hebben in een Europese lidstaat.
Wie kan de procedure niet gebruiken?
1. Personen met de Belgische nationaliteit én met een beroepskwalificatie uit België: voor hen is
de Vlaamse regelgeving van toepassing;
2. Personen met een buitenlands kwalificatiebewijs die in de buitenschoolse kinderopvang willen
werken;
3. Europese onderdanen en de gelijkgestelde personen die geen beroepskwalificatie hebben uit
een Europese lidstaat;
4. Alle personen die geen onderdaan zijn van een Europese lidstaat en er niet mee gelijkgesteld
zijn.
De beoordeling van het kwalificatiebewijs voor de drie laatste groepen gebeurt door NARIC.

1

In welke situaties kan je deze procedures gebruiken?
Er is een onderscheid tussen volgende situaties:
•

Je wil je in Vlaanderen permanent komen vestigen. Je installeert je dus op
stabiele en duurzame wijze in Vlaanderen (bijvoorbeeld zelf een
kinderopvanglocatie starten, als werknemer met een contract voor
onbepaalde duur aan de slag gaan).

•

Je wil slechts tijdelijk en incidenteel het beroep komen uitoefenen
(bijvoorbeeld vanuit je kinderopvanglocatie in Nederland ga je tijdens enkele
maanden werken in één van je andere bestaande kinderopvanglocaties om
iemand te vervangen).

WAT DOE JE ALS JE JE WIL KOMEN VESTIGEN IN VLAANDEREN?
Je vraagt een erkenning via het aanvraagformulier van Kind en Gezin dat je terugvindt via
www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector Baby’s en Peuters > Procedures, formulieren en
software > Procedures, formulieren > Personen in de opvang. Gebruik het formulier erkenning
beroepskwalificatie.
Opgelet: het is belangrijk dat je deze documenten samen met je aanvraag aan Kind en Gezin
bezorgt:
•

het bewijs van je nationaliteit (bv een kopie van je identiteitskaart, paspoort);

•

een attest waarin wordt bevestigd dat je geen tijdelijk of permanent beroepsverbod hebt of
niet strafrechtelijk bent veroordeeld.

•

als het beroep waarvoor je de aanvraag indient in je land van oorsprong een
gereglementeerd beroep is: de opleidingstitel en/of het bekwaamheidsattest op basis
waarvan je het beroep van kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang in je land
van oorsprong kan uitoefenen.
−

•

Bezorg enkel de relevante beroepskwalificatiebewijzen!

als het beroep waarvoor je de aanvraag indient in je land van oorsprong geen
gereglementeerd beroep is:
−

documenten die minstens 1 jaar voltijdse relevante beroepservaring aantonen (CV is niet
voldoende) of het bewijs van een gevolgde gereglementeerde opleiding;

−

een bekwaamheidsattest of opleidingstitel dat aantoont dat je bent voorbereid op het
beroep.

Als Kind en Gezin de erkenning geeft, kan je hiermee aan de slag in de
kinderopvang van baby’s en peuters.
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WAT DOET KIND EN GEZIN NA EEN ERKENNINGSAANVRAAG?
Ontvangstmelding
Kind en Gezin bezorgt uiterlijk een maand na de ontvangst van de aanvraag een
ontvangstbevestiging. Daarbij kunnen we het volgende vragen:
•

Aanvullende informatie of documenten;

•

Als de relevante documenten niet in het Nederlands zijn opgesteld, een vertaling ervan
door een beëdigde vertaler die gevestigd is in een lidstaat.

Krijgt Kind en Gezin deze informatie niet, dan kan je aanvraag niet verder behandeld worden.
Onderzoek

Deze zaken zijn relevant voor het onderzoek en de beslissing:
Het beroep van

Heb je een bekwaamheidsattest of

kinderbegeleider/verantwoordelijke is ook

opleidingstitel dat in je land van oorsprong

gereglementeerd in je land van oorsprong

wettelijk verplicht is om
kinderbegeleider/verantwoordelijke te zijn?

Het beroep van

Heb je een bekwaamheidsattest of een

kinderbegeleider/verantwoordelijke is niet

opleidingstitel dat aantoont dat je bent

gereglementeerd in je land van oorsprong

voorbereid op het beroep van
kinderbegeleider/verantwoordelijke?
én
Heb je 1 jaar ervaring (voltijds en binnen de
afgelopen 10 jaar) of heb je een
gereglementeerde opleiding gevolgd?

In bepaalde gevallen kan Kind en Gezin vragen dat je een aanpassingsstage doet of een
bekwaamheidsproef aflegt vooraleer een erkenning te geven.
Dit zal gebeuren bij volgende vaststellingen:
•

De opleiding die je hebt gevolgd, heeft betrekking op vakken die wezenlijk verschillen van
de vereiste vakken voor de gereglementeerde attesten en opleidingstitels in Vlaanderen;

•

Het beroep omvat een of meer gereglementeerde beroepswerkzaamheden die niet bestaan
in het overeenkomstige beroep in de lidstaat van oorsprong van de aanvrager en er is een
opleiding voor vereist die betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen.

Kind en Gezin omschrijft verder de inhoud van deze maatregelen. De aanvrager kan een keuze
maken tussen de twee. De aanvrager kan niet zelf kiezen als het niveau tussen het behaalde
bekwaamheidsattest en de regelgevend opgelegde beroepskwalificatie te groot is. In die gevallen
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kan Kind en Gezin zelf bepalen welke maatregel je moet uitvoeren of beslissen dat je beide
maatregelen moet uitvoeren.

Beslissing
We streven ernaar binnen 4 maanden na ontvangst van je volledige aanvraag één van de volgende
beslissingen te nemen:
•

Een beslissing tot erkenning van je beroepskwalificatie;

•

Een beslissing tot weigering om een van de volgende redenen:

−

De voorwaarden waaraan je moet voldoen om een erkenning van beroepskwalificatie te
kunnen verkrijgen zijn niet vervuld;

−

Je moet nog tekorten wegwerken via compenserende maatregelen.

Je hebt geen beslissing ontvangen
Als je niet tijdig een beslissing van Kind en Gezin ontvangt, maar wel een ontvangstmelding kreeg,
mag je ervan uitgaan dat de erkenning van beroepskwalificatie toegekend is. Neem in dat geval
contact met Kind en Gezin zodat je de officiële beslissing krijgt.

Intrekking van de beslissing
Als Kind en Gezin vaststelt dat de beslissing tot erkenning is afgeleverd op basis van foute of
onvolledige gegevens of documenten, dan kan de erkenning terug worden ingetrokken.

WAT DOE JE ALS JE TIJDELIJK EN INCIDENTEEL IN VLAANDEREN WIL KOMEN
WERKEN?
Als je in je land van oorsprong gevestigd bent om er te werken als kinderbegeleider of
verantwoordelijke en je wil tijdelijk en incidenteel in Vlaanderen komen werken, dan bezorg je een
ingevulde schriftelijke verklaring aan Kind en Gezin. Je kan hiervoor het formulier ‘verklaring
tijdelijke en incidentele dienstverlening’ op www.kindengezin.be of via een andere manier de
verklaring bezorgen. Ga naar Kinderopvang > Sector Baby’s en Peuters > Procedures, formulieren
en software > Procedures, formulieren > Personen in de opvang.
Samen met deze verklaring bezorg je volgende documenten:
•

het bewijs van je nationaliteit;

•

het bewijs van je beroepskwalificaties;

•

als het beroep in je land van vestiging niet gereglementeerd is, een bewijs dat je in de tien
voorgaande jaren minstens één jaar gewerkt hebt als kinderbegeleider/verantwoordelijke;

•

een attest waarin bevestigd wordt dat je geen tijdelijk of permanent beroepsverbod hebt of
niet strafrechtelijk veroordeeld bent;

•

een attest waaruit blijkt dat je in je land van vestiging op wettige wijze gevestigd bent om
er als verantwoordelijke of kinderbegeleider te werken.
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WAT DOET KIND EN GEZIN NA ONTVANGST VAN EEN VERKLARING?
Kind en Gezin bezorgt uiterlijk een maand na de ontvangst van de aanvraag én de documenten één
van volgende mededelingen:
•

Kind en Gezin zal je beroepskwalificatie niet controleren.

•

Kind en Gezin heeft je beroepskwalificatie gecontroleerd en je moet een proef van
bekwaamheid afleggen.

•

Kind en Gezin heeft je beroepskwalificatie gecontroleerd en je mag als
kinderbegeleider/verantwoordelijke aan de slag.

•

Kind en Gezin wil je beroepskwalificatie controleren. Er is vertraging bij de controle en de
reden hiervoor.

•

Kind en Gezin stelt vast dat je niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt.
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