Overzicht van de adequate kwalificatiebewijzen1
De begeleiders van kinderdagverblijven/initiatieven beschikken over één van de volgende
kwalificatiebewijzen:
-

BSO:
o

o
o

een diploma kinderzorg, begeleider in de kinderopvang, begeleider naschoolse
opvang (inclusief via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap) of
een certificaat van de richting kinderzorg, begeleider kinderopvang, begeleider
naschoolse opvang via het secundair volwassenenonderwijs;
een brevet of een getuigschrift 6de jaar BSO kinderverzorging tot en met
het schooljaar 1996-1997;
een diploma 3de jaar van de 4de graad verpleegkunde.

-

DBSO:
o een eindstudiebewijs van de opleiding begeleider in de kinderopvang.

-

TSO:
o

o
o
o

een diploma jeugd- en gehandicaptenzorg of een certificaat van de richting
jeugd- en gehandicaptenzorg via het secundair volwassenenonderwijs of voorheen
diploma bijzondere jeugdzorg;
een diploma gezondheids- en welzijnswetenschappen of voorheen diploma
verpleegaspirant;
een diploma sociale en technische wetenschappen;
een diploma 3de jaar 3de graad of secundair-na-secundair van de volgende
richtingen: internaatswerking of leefgroepenwerking.

-

HBO:
o een diploma van de opleiding verpleegkunde.

-

Hoger onderwijs:
o een diploma of certificaat van minstens één cyclus of bacheloropleiding of
voorheen via het hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type;
o met vrucht voltooide eerste twee studiejaren van de bachelor orthopedagogie of
voorheen graduaat orthopedagogie (hoger onderwijs) of met vrucht voltooide eerste
twee studiejaren van de opleiding orthopedagogiek van het volwassenenonderwijs;
o met vrucht voltooide eerste twee studiejaren van de bachelor onderwijs of
voorheen opleiding leraar kleuteronderwijs of leraar lager onderwijs.

-

een titel van beroepsbekwaamheid begeleider buitenschoolse opvang;

-

een attest van de opleiding begeleider buitenschoolse opvang, gefinancierd door
de VDAB, gegeven door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie;

-

een attest van de startopleiding begeleider buitenschoolse opvang, uitgereikt door een
Centrum voor Volwassenenonderwijs met erkenning voor het studiegebied personenzorg;

-

een kwalificatiebewijs van de opleiding educatief kinderwerker uitgereikt door het Centrum
voor Volwassenenonderwijs - Sociale School Heverlee;
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-

een ondernemersdiploma verantwoordelijke kinderopvang (SYNTRA) of een
eindstudiebewijs van de ondernemersopleiding begeleider particuliere opvanginstelling
(VIZO of SYNTRA);

-

een diploma van het tweejarige opleidings- en tewerkstellingsproject voor
migrantenvrouwen in de kinderopvang, georganiseerd door VBJK, het huidige
expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang, in 1996-1997;

-

een eindstudiebewijs van de postgraduaatsopleiding verantwoordelijke in kinderopvang
(Karel de Grote Hogeschool van Antwerpen) of de postgraduaatsopleiding leidinggevende in
kinderopvang (Arteveldehogeschool van Gent);

-

een attest dat bevestigt dat de eerste twee studiejaren van de bacheloropleiding Bachelor
Pedagogie Jonge Kind ingericht door de Erasmushogeschool van Brussel, of door de
Arteveldehogeschool van Gent, of door de Karel de Grote Hogeschool van Antwerpen, met
vrucht zijn voltooid. Het attest is opgesteld en voor waar en echt verklaard door de directeur
van de onderwijsinstelling waar de opleiding gevolgd werd.
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