Schema opleidingen en attesten in de (vroegere zelfstandige) kinderopvang

Start voor ingang van het decreet (1 april 2014)
Zowel kinderbegeleiders als verantwoordelijken die voor ingang van het decreet al ervaring opdeden in de kinderopvang kunnen in aanmerking komen
voor een afwijking.
Functie
Organisator

Gezinsopvang met één locatie1
Geen

Groepsopvang of gezinsopvang 18

Groepsopvang of gezinsopvang vanaf

plaatsen en minder

19 plaatsen





Attest bedrijfsbeheer (na te vragen
bij ondernemingsloket)

Verantwoordelijke



Diploma kinderbegeleider

(minimaal secundair onderwijs): te

onderwijs): te behalen tegen

behalen tegen 2020*



Attest kennis Nederlands



Diploma kinderbegeleider



behalen tegen 2020*


Attest kennis levensreddend
handelen



Attest kennis Nederlands



Diploma kinderbegeleider

Minimaal bachelordiploma: te
Attest kennis levensreddend
handelen



Attest kennis Nederlands



Diploma kinderbegeleider

(minimaal secundair onderwijs): te

(minimaal secundair onderwijs): te

onderwijs): te behalen tegen

behalen tegen 2024*

behalen tegen 2024*



Attest kennis levensreddend
handelen



bij ondernemingsloket)

(minimaal secundair
2024*




Attest kennis levensreddend
handelen

Kinderbegeleider

Diploma kinderbegeleider

(minimaal secundair
2020*




Attest bedrijfsbeheer (na te vragen

Attest kennis Nederlands

Attest kennis levensreddend



handelen


Attest kennis Nederlands (één

Attest kennis levensreddend
handelen



Attest kennis Nederlands (één

begeleider op subsidietrappen 0 en

begeleider op subsidietrappen 0 en

1; alle begeleiders op

1; alle begeleiders op

subsidietrappen 2 en 3)

subsidietrappen 2 en 3)

1

De persoon die deze opvang organiseert, neemt alle drie de functies tegelijk op en moet dus beschikken over attesten en diploma’s voor alle functies.
*Zowel kinderbegeleiders als verantwoordelijken die voor ingang van het decreet al ervaring opdeden in de kinderopvang kunnen in aanmerking komen voor een afwijking.
Indien voldaan wordt aan de voorwaarden moet deze persoon zich niet meer kwalificeren. Meer info en de aanvraagformulieren:
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/procedures-formulieren-software/procedures-en-formulieren/#Personen-in-de-opvang

1

2

Start na ingang van het decreet

Functie
Organisator

Gezinsopvang met één locatie2
geen

Groepsopvang of gezinsopvang 18

Groepsopvang of gezinsopvang vanaf

plaatsen en minder

19 plaatsen





Attest bedrijfsbeheer (na te vragen
bij ondernemingsloket)

Attest bedrijfsbeheer (na te vragen
bij ondernemingsloket)



Attest organisatorisch beheer in de
kinderopvang (voor nieuwe
organisatoren gestart vanaf 1
januari 20153)

Verantwoordelijke



Diploma kinderbegeleider

Minimaal bachelordiploma: te

onderwijs): te behalen tegen

behalen tegen 2020, indien gestart

voor 1 april 2015 (wie nadien start,

2020, indien gestart voor 1

voor 1 april 2015 (wie nadien start,

april 2015 (wie nadien start,

voldoet onmiddellijk)


Attest kennis levensreddend



Attest kennis Nederlands



Module ‘kennismaken met de





behalen tegen 2020, indien gestart

handelen
Kinderbegeleider

Diploma kinderbegeleider
(minimaal secundair onderwijs): te

voldoet onmiddellijk)




(minimaal secundair

voldoet onmiddellijk)


Attest kennis levensreddend
handelen



Attest kennis Nederlands



Groepsopvang: diploma

Attest kennis levensreddend
handelen



Attest kennis Nederlands



Groepsopvang: diploma

kinderopvang’*

kinderbegeleider (minimaal

kinderbegeleider (minimaal

Module ‘werken in de

secundair onderwijs): te behalen

secundair onderwijs): te behalen

kinderopvang’ (indien nog niet

tegen 2024

tegen 2024

gekwalificeerd)*



Gezinsopvang: zie kolom 2



Gezinsopvang: zie kolom 2

2

De persoon die deze opvang organiseert, neemt alle drie de functies tegelijk op en moet dus beschikken over attesten en diploma’s voor alle functies.
Ook voor bestaande organisatoren die vanaf die datum veranderen van ondernemingsnummer.
*Personen die al gewerkt hebben in de gezinsopvang hoeven deze modules niet te volgen en kunnen dus afwijken van deze verplichting. Meer informatie en het
aanvraagformulier: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/procedures-formulieren-software/procedures-en-formulieren/#Personen-in-deopvang
3

3



Diploma kinderbegeleider



(minimaal secundair
onderwijs): te behalen tegen



Attest kennis levensreddend



handelen


Attest kennis Nederlands (één

Attest kennis levensreddend
handelen



Attest kennis Nederlands (één

2024

begeleider op subsidietrappen 0 en

begeleider op subsidietrappen 0 en

Attest kennis levensreddend

1; alle begeleiders op

1; alle begeleiders op

handelen

subsidietrappen 2 en 3)

subsidietrappen 2 en 3)

Attest kennis Nederlands

4

Opvang schoolgaande kinderen

Functie

ZBO

Gezinsopvang met enkel
schoolgaande kinderen4

Organisator



Attest bedrijfsbeheer (na te

Geen

vragen bij ondernemingsloket)
Verantwoordelijke
Kinderbegeleider

4



Attest levensreddend handelen



Attest levensreddend handelen



Attest kennis Nederlands



Attest kennis Nederlands



Attest levensreddend handelen



Attest levensreddend handelen

De persoon die deze opvang organiseert, neemt alle drie de functies tegelijk op en moet dus beschikken over attesten en diploma’s voor alle functies.

5

