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Overzicht van de wijzigingen in het MB over de
vergunningsvoorwaarden

9 maart 2017
Beste organisator,

Op 25 november 2016 ondertekende de minister een nieuw ministerieel besluit dat het Vergunningsbesluit van 22
november 2013 uitvoert. Dit MB vervangt het vorige. De meeste vergunningsvoorwaarden zijn behouden. We
zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:


attesten en diploma’s die voortaan ook in aanmerking komen als kwalificatiebewijs;



opleiding verantwoordelijke kinderopvang van SYNTRA verlengd tot en met oktober 2018;



nieuwe opleidingstitels die als ‘Attest organisatorisch beheer’ in aanmerking komen;



organisaties die bekwaamheidsattesten kunnen afleveren;



erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen.



Waar vind ik het MB en de brochures?



Nieuwe webpagina ‘Kwalificatie 2020 2024 behalen’



Juridisch-technische aanpassingen

ATTESTEN EN DIPLOMA’S DIE VOORTAAN OOK IN AANMERKING KOMEN ALS
KWALIFICATIEBEWIJS
Om in de kinderopvang te werken, heb je een kwalificatiebewijs nodig. De lijst van kwalificatiebewijzen die in
aanmerking komen is uitgebreid.
1. Attest kinderbegeleider baby’s en peuters van een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
Het attest ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’, behaald aan een CVO met onderwijsbevoegdheid voor de opleiding
Begeleider in de Kinderopvang komt ook in aanmerking voor de functie van kinderbegeleider of
verantwoordelijke van een opvang met maximaal 18 plaatsen.
Het attest moet aantonen dat men 18 modules gevolgd heeft uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’:


alle theoretische en praktijkmodules ‘Zorg in de kinderopvang’ én ‘Begeleiding van het jonge kind’;



de modules 2, 4, 6 en 7 van ‘Begeleiding van het schoolgaande kind.
Deze opleiding heeft als voordeel dat ze in 3 semesters afgewerkt kan worden. Er is 1 lesdag per week. Dit kan ook
‘s avonds en/of tijdens het weekend.



Meer info over de CVO opleidingen
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2. Diploma’s in combinatie met het diploma van leraar


Alle bachelordiploma’s of diploma’s van het hoger onderwijs van één cyclus gecombineerd met een diploma
van leraar (behaald na het volgen van een specifieke lerarenopleiding) komen nu in aanmerking als
kwalificatiebewijs voor:


kinderbegeleider



verantwoordelijke (zowel van opvang met maximum 18 plaatsen als van opvang met meer dan 18
plaatsen).



Alle masterdiploma’s of diploma’s van het hoger onderwijs van meerdere cycli gecombineerd met een diploma
van leraar dat behaald werd vanaf het schooljaar 2007-2008, komen nu ook in aanmerking als
kwalificatiebewijs voor verantwoordelijke van een opvang met meer dan 18 plaatsen.

Volledige lijst van kwalificaties
De volledige lijst kan je vinden op www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Personen in
de opvang > Kwalificaties en attesten:


kinderbegeleider en verantwoordelijke van max. 18 opvangplaatsen



verantwoordelijke vanaf 19 opvangplaatsen

OPLEIDING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG VAN SYNTRA VERLENGD TOT EN MET
OKTOBER 2018
De einddatum van de opleiding verantwoordelijke kinderopvang, georganiseerd door de SYNTRA-centra, is
verlengd tot en met oktober 2018. Deze opleiding komt in aanmerking voor kinderbegeleider en voor een
verantwoordelijke van een opvang met maximaal 18 plaatsen.
De Syntra-centra zullen in de toekomst een nieuwe opleiding voor kinderbegeleiders aanbieden.

NIEUWE OPLEIDINGSTITELS DIE ALS ‘ATTEST ORGANISATORISCH BEHEER’ IN
AANMERKING KOMEN
Naast het attest ‘Organisatorisch beheer in de kinderopvang’ van Syntra worden deze opleidingstitels voortaan ook
beschouwd als een attest organisatorisch beheer:


diploma Verantwoordelijke in de kinderopvang uitgereikt door Syntra;



een bachelor of master uit het studiegebied Economische of Toegepaste Economische Wetenschappen;



een master uit het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde;



een bachelor Bedrijfsmanagement uit het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde;



een bachelor Pedagogie van het Jonge Kind, op voorwaarde dat de houder een specifieke module heeft
gevolgd die gericht is op het ondernemen in de kinderopvang.

ORGANISATIES DIE BEKWAAMHEIDSATTESTEN KUNNEN AFLEVEREN
Het MB bepaalt de criteria waaraan organisaties moeten voldoen om bekwaamheidsattesten te kunnen afleveren,
zoals het attest levensreddend handelen, het attest organisatorisch beheer. Voordien was dit niet voor alle
attesten geregeld. De organisaties die zich al aanmeldden bij Kind en Gezin en die voldoen, staan vermeld in een
bijlage bij het ministerieel besluit.
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ERKENNING VAN BEROEPSKWALIFICATIES VAN EUROPESE ONDERDANEN
In de kinderopvang van baby’s en peuters heb je als kinderbegeleider of verantwoordelijke een
bekwaamheidsattest en/of opleidingstitel nodig. Europa beschouwt beide beroepen daarom als gereglementeerde
beroepen. Over deze beroepen heeft Europa een richtlijn (2005/36/EG) die in dit MB verplicht is omgezet.
Het uitgangspunt van deze Europese richtlijn is dat Europese onderdanen (en gelijkgestelden) die in hun land van
oorsprong met hun beroepskwalificatie het beroep van kinderbegeleider of verantwoordelijke kunnen uitoefenen, dit
onder bepaalde voorwaarden ook in Vlaanderen moeten kunnen.
! Dit geldt niet voor de buitenschoolse opvang.

Iemand wil zich hier professioneel komen vestigen
Dit betekent dat iemand permanent hier in Vlaanderen als kinderbegeleider of verantwoordelijke wil komen
werken. Deze persoon kan een aanvraag indienen om zijn beroepskwalificatie van zijn land van oorsprong te
erkennen.
Iemand wil hier tijdelijk en incidenteel diensten komen verrichten
Dit betekent dat iemand een beperkte periode en op occasionele basis in Vlaanderen komt werken. Deze persoon
moet bij Kind en Gezin een verklaring indienen met een aantal gegevens en documenten.
Procedures en formulieren
De formulieren en procedure hiervoor vind je op www.kindengezin.be. Ga naar Kinderopvang > Sector baby’s en
peuters > Procedures-formulieren-software > Procedures-en-formulieren > Personen in de opvang
In beide gevallen zal Kind en Gezin op basis van de principes van de richtlijn en de bepalingen in het ministerieel
besluit de aanvraag of verklaring behandelen en de beslissing meedelen.

WAAR VIND IK HET MB EN DE BROCHURES?


Je vindt het MB en de bijlages op www.kindengezin.be. Ga naar Kinderopvang > Sector baby’s en peuters >
Personen in de opvang > Regelgeving en juridisch > Regelgeving > Vergunning



Meer info ook op www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Personen in de opvang >
Kwalificaties en attesten:
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NIEUWE WEBPAGINA ‘KWALIFICATIE 2020 2024’ BEHALEN
Op de nieuwe webpagina vind je informatie over het traject dat je kan volgen als je de vereiste kwalificatie of
afwijking niet hebt. Ga naar www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector Baby’s en peuters > Personen in de
opvang > Kwalificatie 2020 2024 behalen.

JURIDISCH-TECHNISCHE AANPASSINGEN
Om juridisch-technische redenen zijn een aantal vergunningsvoorwaarden verschoven van het BVR naar MB.


De modellen voor verschillende documenten, vb. brandveiligheid, slaaphouder en medische geschiktheid.



Voorwaarden veilig bed: geen inhoudelijke veranderingen. Wel is aangevuld dat een bed of wieg ook in orde is
als het aan een gelijkwaardig veiligheidsniveau voldoet als wat de Europese norm nastreeft.
o

Meer info over een veilig bed en veilig slapen vind je op www.kindengezin.be . Ga naar Kinderopvang
> Sector Baby’s en peuters > Veiligheid en gezondheid > Veilig slapen

o
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