Opleidingen in de kinderopvang: een overzicht
Opleiding

Verplicht voor..

Overgangsbepaling

Afwijking

Waar te volgen?

Opmerking

Kinderbegeleider







Elke kinderbegeleider

Wie voldoende (min

Lijst: zie brochure ‘kwalificaties’

Overzicht van alle opleidingen die in aanmerking komen:

in de gezins- of

Kinderbegeleiders:
voldoen vanaf 1 april

3 jaar) ervaring van

(http://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-attesten.pdf)

http://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-

groepsopvang

2024

voor de start van

op blz. 2

max18plaatsen.pdf

het decreet kan


aantonen

Meer informatie en de formulieren voor het aanvragen van

Wie ervaring van

een afwijking vind je via de volgende link:

voor de start van

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

het decreet kan

peuters/procedures-formulieren-software/procedures-en-

aantonen in een

formulieren/#Personen-in-de-opvang

kwaliteitsvol
werkende
opvanglocatie
Verantwoordelijke



Verantwoordelijken



Wie voldoende (min

Lijst: zie brochure ‘kwalificaties’

Overzicht van alle opleidingen die in aanmerking komen:

voor maximaal 18

gestart voor 1 april

3 jaar) ervaring van

(http://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-attesten.pdf)

http://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-

opvangplaatsen

2015: voldoen vanaf 1

voor de start van

op blz. 2

max18plaatsen.pdf

april 2020

het decreet kan

Verantwoordelijken

aantonen

Meer informatie en de formulieren voor het aanvragen van



gestart vanaf 1 april

Wie ervaring van

een afwijking vind je via de volgende link:

2015: voldoen vanaf de



voor de start van

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

start!

het decreet kan

peuters/procedures-formulieren-software/procedures-en-

aantonen in een

formulieren/#Personen-in-de-opvang

kwaliteitsvol
werkende
opvanglocatie
Verantwoordelijke



Verantwoordelijke voor



Verantwoordelijken



Wie voldoende

Lijst: zie brochure ‘kwalificaties’

Dit zijn opleidingen op bachelor niveau!

19 opvangplaatsen en

gestart voor 1 april

ervaring van voor

(http://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-attesten.pdf)

meer

2015: voldoen vanaf 1

de start van het

op blz. 3

april 2020

decreet kan

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

aantonen

peuters/personen-in-de-opvang/kwalificaties-en-attesten/



Verantwoordelijken
gestart vanaf 1 april



Overzicht van alle opleidingen die in aanmerking komen:

Wie ervaring van

2015: voldoen vanaf de

voor de start van

Meer informatie en de formulieren voor het aanvragen van

start!

het decreet kan

een afwijking vind je via de volgende link:

aantonen in een

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

kwaliteitsvol

peuters/procedures-formulieren-software/procedures-en-

werkende

formulieren/#Personen-in-de-opvang

opvanglocatie
Kennis organisatorisch
beheer



Een persoon binnen de

Geen! Voor iedere nieuwe

organisatie die meer

organisator vanaf 1 januari



Organisatoren die
reeds actief waren

(www.syntra.be), op de info over de campussen Syntra A-B

dan 18 plaatsen

2015

voor 1 januari 2015

en Midden-Vlaanderen (doorklikken). Syntra heeft ook een

aanbiedt

Enkel bij Syntra

Info over deze opleiding via de website van Syntra

brochure over deze opleiding.


Houders van een
diploma uit de lijst
in de brochure

1

‘kwalificaties’ op blz.
12
Module “kennismaken



met de gezinsopvang”

Iedere kandidaat

Geen

Wie in het verleden

Via de volgende link vind je meer informatie en een

Sommige CVO's bieden de module kennismaken met de

starter in de

reeds werkte als

overzicht van het aanbod van deze module:

gezinsopvang niet apart aan, maar alleen in combinatie met

gezinsopvang (zowel

kinderbegeleider

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

de module werken in de kinderopvang.

aangesloten als

gezinsopvang

peuters/personen-in-de-opvang/opleiding-en-

zelfstandige

vorming/#Modules-Kennismaken-met-d

onthaalouders)

Meer informatie en de formulieren voor het aanvragen van
een afwijking vind je via de volgende link:
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-enpeuters/procedures-formulieren-software/procedures-enformulieren/#Personen-in-de-opvang

Module “werken in de



kinderopvang”

Begeleiders

Geen



Wie in het verleden

Via de volgende link vind je meer informatie en een

Meer informatie en de formulieren voor het aanvragen van

gezinsopvang zonder

reeds werkte als

overzicht van het aanbod van deze module:

een afwijking vind je via de volgende link:

kwalificatie

begeleider

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

gezinsopvang

peuters/personen-in-de-opvang/opleiding-en-

peuters/procedures-formulieren-software/procedures-en-

Reeds

vorming/#Modules-Kennismaken-met-d

formulieren/#Personen-in-de-opvang



gekwalificeerde
‘begeleiders
gezinsopvang’
Kennis Nederlandse



taal niveau B1/A2

1 kinderbegeleider



(subsidietrap 0) of elke
kinderbegeleider (vanaf
subsidietrap 1)





Groepsopvang trap 0

Wie beschikt over een

actief bij ingang decreet:

kwalificatie van het

1 april 2015

Nederlandstalig

Groepsopvang trap 1

onderwijs, een bewijs

actief bij ingang decreet:

van Selor of van het

1 april 2016

Huis van het Nederlands

Gezinsopvang trap 0 of 1
actief bij ingang decreet:
1 april 2017

Kennis Nederlandse
taal niveau B2/B1



Elke verantwoordelijke
en haar/zijn vervanger



Aangesloten

Wie beschikt over een

Onder meer: Nederlandstalig onderwijs, Selor, Huizen van

onthaalouder (voor

kwalificatie van het

het Nederlands (volledige lijst in de brochure ‘kwalificaties’

ingang decreet): vanaf 1

Nederlandstalig

op blz. 16-18).

april 2019

onderwijs, een bewijs
van Selor of van het
Huis van het Nederlands

Attest levensreddend

Iedere kinderbegeleider en

handelen

verantwoordelijke

Geen

Geen

Lijst op de website van Kind en Gezin of in de

Attest om de drie jaar te vernieuwen!

vormingsdatabank van VoorZet.

2

