Kwalificatiebewijs groeps- en gezinsopvang: kinderbegeleiders en verantwoordelijken van max. 18 opvangplaatsen

PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR

KWALIFICATIEBEWIJS

Secundair

Examencommissie1, van de studierichting personenzorg,

onderwijs

specialisatiejaar, en de onderliggende studierichting

VROEGERE BENAMING (zie ook p.5)

kinderverzorging
Volwassenenonderwijs

Een certificaat kinderzorg, begeleider in de kinderopvang of
kinderzorg/begeleider kinderopvang
Een certificaat jeugd- en gehandicaptenzorg
Een attest kinderbegeleider baby's en peuters (18
modules: alle theoretische en praktijkmodules ‘Zorg in de
kinderopvang’; ‘Begeleiding van het jonge kind’ en de
modules 2,4,6 en 7 ‘Begeleiding van het schoolgaande
kind’)

Beroepsonderwijs

Een diploma van het derde jaar van de derde graad (= 7e jaar)

Een studiegetuigschrift en een

van de volgende studierichtingen: Kinderzorg, Begeleider in

kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar van

Kinderopvang of Kinderzorg/Begeleider in Kinderopvang

de studierichting Kinderverzorging; een
studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de
derde graad van de studierichting Kinderverzorging;
een brevet van het zesde leerjaar van de
studierichting Kinderverzorging;

Uitgereikt tot en met december 2021: een diploma van het
ondernemerschapstraject kinderbegeleider baby’s en peuters,
uitgereikt door Syntra Vlaanderen
Een diploma van het onderwijs van het derde jaar van de derde
graad van een naamloos jaar, als bij het diploma een door de
verificateur van het Ministerie van Onderwijs en Vorming voor
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PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR

KWALIFICATIEBEWIJS

VROEGERE BENAMING (zie ook p.5)

waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop vermeld is dat
het leerplan kinderzorg volledig is gevolgd.

Technisch onderwijs,

Een diploma van het tweede jaar van de derde graad van de

•

Bijzondere Jeugdzorg

tweede jaar van de

richtingen:

•

Verpleegaspirant

derde graad

Secundair na

•

Sociale en Technische Wetenschappen

•

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

•

Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Een diploma Internaatswerking of Leefgroepenwerking

secundair

Een diploma van het derde jaar van de derde graad
van de richtingen Internaatswerking of
Leefgroepenwerking

Stelsel leren en

Een certificaat van de opleiding Begeleider in de

werken

Kinderopvang van het deeltijds beroepssecundair
onderwijs, uitgereikt vanaf september 2011
Het certificaat Begeleider in de Kinderopvang behaald in de
leertijd (Syntra)

Hoger

Een attest dat bevestigt dat ofwel minstens twee derde van de

beroepsonderwijs

modules van de graduaatsopleiding Orthopedagogie, inclusief
vrijstellingen, met vrucht zijn voltooid, ofwel het eerste en het
tweede studiejaar van de graduaatsopleiding Orthopedagogie,
inclusief vrijstellingen met vrucht zijn voltooid
Een diploma van gegradueerde in de verpleegkunde

Een diploma van het derde jaar van de vierde graad
van de studierichting Verpleegkunde (=vroegere A2
verpleegkunde)
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KWALIFICATIEBEWIJS

VROEGERE BENAMING (zie ook p.5)

Een diploma van gegradueerde van het studiegebied SociaalAgogisch Werk van de volgende studierichtingen:
•

Assistent in de Psychologie

•

Maatschappelijk Werk

•

Orthopedagogie

•

Personeelswerk

•

Sociaal-Cultureel Werk

•

Syndicaal Werk

Bachelor/hoger

Een diploma van een van de volgende studierichtingen uit de

onderwijs van één

studiegebieden Onderwijs, Sociaal-Agogisch Werk en

cyclus

Gezondheidszorg:
•

Pedagogie van het Jonge Kind

•

Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs

•

Gezinswetenschappen

•

Maatschappelijke Veiligheid

•

Orthopedagogie

•

Sociaal Werk (alle afstudeerrichtingen: kunst- en
cultuurbemiddeling, maatschappelijk werk, maatschappelijke
advisering, personeelswerk, sociaal-cultureel werk, sociaaljuridische dienstverlening, syndicaal werk)

•

Sociale Readaptatiewetenschappen

•

Toegepaste Psychologie

•

Verpleegkunde
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A1 verpleegkunde

PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR

KWALIFICATIEBEWIJS
Een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een
creditbewijs behaald is, inclusief vrijstellingen, of dat het eerste
en tweede studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is
voltooid, van een van de volgende studierichtingen:
•

Pedagogie van het Jonge Kind

•

Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs

•

Gezinswetenschappen

•

Maatschappelijke Veiligheid

•

Orthopedagogie,

•

Sociaal Werk

•

Sociale Readaptatiewetenschappen

•

Toegepaste Psychologie

•

Verpleegkunde

Een diploma van een studierichting van het studiegebied
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (alle
afstudeerrichtingen van pedagogische wetenschappen en
psychologie)
Een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een
creditbewijs behaald is, inclusief vrijstellingen, of dat het eerste
en tweede studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is
voltooid, van een studierichting van het studiegebied Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen
Een diploma gecombineerd met het diploma van leraar
(behaald na het volgen van de specifieke lerarenopleiding).
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VROEGERE BENAMING (zie ook p.5)

KWALIFICATIEBEWIJZEN BEHAALD TOT EEN BEPAALDE EINDDATUM
Postgraduaat

uitgereikt tot en met

Een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding

hogescholen

31 augustus 2011

‘Leidinggevende in Kinderopvang’, georganiseerd door de

VROEGERE BENAMING (zie ook p.5)

Arteveldehogeschool van Gent
uitgereikt tot en met

Een getuigschrift van de postgraduaatopleiding ‘Verantwoordelijke

1 oktober 2015

in Kinderopvang’, georganiseerd door de Karel de GroteHogeschool van Antwerpen

SYNTRA

uitgereikt tot en met

Een ondernemersdiploma verantwoordelijke kinderopvang,

Een eindstudiebewijs van de ondernemersopleiding

oktober 2018!

uitgereikt door een SYNTRA-centrum

Beheerder Particuliere Opvanginstelling,
georganiseerd door het Vlaams Instituut voor
Zelfstandig Ondernemen of een SYNTRA-centrum

Deelcertificaten

uitgereikt in 1996 en

Een diploma van het 2-jarige opleidings- en tewerkstellingsproject

centrum voor

1997

voor migrantenvrouwen in de kinderopvang, georganiseerd door

volwassenenonder

VBJK, in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Integratie

wijs

van Migranten en Kind en Gezin
behaald vóór 1

Een attest van de 8-daagse cursus verantwoordelijke van

september 2008

particuliere kinderdagverblijven, georganiseerd door het CVO,
VSPW in Kortrijk

behaald vóór 1

Een attest van de 8-daagse cursus dagopvang jonge kinderen,

september 2008

georganiseerd door het CVO TNA, afdeling VLOD in Antwerpen
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ALS JE VOOR 1 APRIL 2014 AAN HET WERK WAS ALS VERANTWOORDELIJKE OF KINDERBEGELEIDER IN EEN OPVANG MET ERKENNING, TOESTEMMING,
ATTEST VAN TOEZICHT, DAN KOMEN BIJKOMEND DEZE KWALIFICATIEBEWIJZEN IN AANMERKING.
1° Een diploma of certificaat van het hoger beroepsonderwijs en van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, met uitzondering van de specifieke
lerarenopleiding en het getuigschrift pedagogische bekwaamheid
2° Een diploma van het hoger onderwijs met een of meer cycli, van een bachelor of van een master
3° Een kwalificatiebewijs dat gelijkwaardig is ten opzichte van de diploma’s of certificaten in 1 en 2, erkend door NARIC-Vlaanderen

ANDERE OUDE BENAMING
Is er een vroeger Vlaams diploma, getuigschrift, certificaat of attest waarvan je wil weten met welk huidig diploma dit overeenkomt? Meer info via
http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/waardebepaling-van-oude-vlaamse-diplomas-en-getuigschriften

BELGISCH DIPLOMA BEHAALD BUITEN VLAANDEREN
Bezorg een scan van je diploma aan je klantenbeheerder of de Kind en Gezin-Lijn: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
BUITENLANDS KWALIFICATIEBEWIJS
Check de brochure kwalificaties en attesten en de formulieren voor meer informatie. (zie onderaan)

Belangrijk!
•

Kwalificatiebewijzen die niet in dit overzicht staan, komen niet in aanmerking.

•
Opgelet voor opleidingen in afstandsonderwijs die niet georganiseerd worden door officiële onderwijsinstanties.
Vragen
MEER WETEN
•

Check eerst de brochure kwalificaties en attesten in de kinderopvang op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Personen
in de opvang > Kwalificaties en attesten’.

•

De formulieren vind je op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Kinderopvang’ > Sector baby’s en peuters> Procedures, formulieren en software > Procedures en
formulieren > Baby’s en peuters vergunning > Personen in de opvang’.

•

Nog vragen? Contacteer je klantenbeheerder of de Kind en Gezin-Lijn: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp.
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