
KWALIFICATIEBEWIJS VOOR KINDERBEGELEIDER (GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG)  
EN VOOR VERANTWOORDELIJKE VAN MAXIMAAL 18 OPVANGPLAATSEN 

PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING 

Secundair 

onderwijs 

 examencommissie1, van de studierichting personenzorg, 

specialisatiejaar, en de onderliggende studierichting 
kinderverzorging  

 

 Volwassenenonderwijs een certificaat kinderzorg, begeleider in de kinderopvang of 
kinderzorg/begeleider kinderopvang 

 

  een certificaat jeugd- en gehandicaptenzorg  

 Beroepsonderwijs een diploma van het derde jaar van de derde graad (= 7e 
jaar) van de volgende studierichtingen: Kinderzorg, Begeleider 

in Kinderopvang of Kinderzorg/Begeleider in Kinderopvang 

een studiegetuigschrift en een 
kwalificatiegetuigschrift van het zesde 

leerjaar van 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; 

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

 

 technisch onderwijs, 
tweede jaar van de 
derde graad 

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

- Sociale en Technische Wetenschappen 

- Gezondheids- en Welzijnswetenschappen 

- Jeugd- en Gehandicaptenzorg 

- Bijzondere Jeugdzorg 

- Verpleegaspirant  

 

 secundair na 
secundair 

een diploma Internaatswerking of Leefgroepenwerking een diploma van het derde jaar van de 
derde graad van de richtingen 
Internaatswerking of Leefgroepenwerking; 

  

 

 

 

 

                                                                        
1
 Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs 
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deeltijds 
beroepssecundair 
onderwijs 

een certificaat van de opleiding Begeleider in de Kinderopvang 

Hoger 
beroepsonderwijs 

 een attest dat bevestigt dat ofwel minstens twee derde van de 
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) 

  een diploma van gegradueerde van het studiegebied Sociaal-
Agogisch Werk van de volgende studierichtingen: 

- Assistent in de Psychologie, 

- Maatschappelijk Werk, 

- Orthopedagogie,  

- Personeelswerk,  

- Sociaal-Cultureel Werk,  

- Syndicaal Werk 

 

Bachelor / hoger 
onderwijs van één 
cyclus 

 een diploma van een van de volgende studierichtingen uit de 
studiegebieden Onderwijs, Sociaal-Agogisch Werk en 
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, sociaal-juridische dienstverlening, 
syndicaal werk), 

- Sociale Readaptatiewetenschappen, 

- Toegepaste Psychologie, 

- Verpleegkunde; 

A1 verpleegkunde 
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  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; 

 

KWALIFICATIEBEWIJZEN BEHAALD TOT EEN BEPAALDE EINDDATUM VROEGERE BENAMING 

Postgraduaat 
hogescholen 

uitgereikt tot en met 
31 augustus 2011 

een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding 
‘Leidinggevende in Kinderopvang’, georganiseerd door de 
Arteveldehogeschool van Gent; 

 

 uitgereikt tot en met 
1 oktober 2015 

een getuigschrift van de postgraduaatopleiding 
‘Verantwoordelijke in Kinderopvang’, georganiseerd door de 
Karel de Grote-Hogeschool van Antwerpen; 

 

SYNTRA uitgereikt tot en met 
oktober 2016 

een ondernemersdiploma verantwoordelijke kinderopvang, 
uitgereikt door een SYNTRA-centrum,  

een eindstudiebewijs van de 
ondernemersopleiding Beheerder 
Particuliere Opvanginstelling, georganiseerd 
door het Vlaams Instituut voor Zelfstandig 
Ondernemen of een SYNTRA-centrum; 
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Deelcertificaten 
centrum voor 
volwassenenonder
wijs 

uitgereikt in 1996 en 
1997 

een diploma van het 2-jarige opleidings- en 
tewerkstellingsproject voor migrantenvrouwen in de 
kinderopvang, georganiseerd door VBJK, in samenwerking met 
het Vlaams Centrum voor Integratie van Migranten en K&G 

 

 behaald vóór 1 
september 2008 

een attest van de 8-daagse cursus verantwoordelijke van 
particuliere kinderdagverblijven, georganiseerd door het CVO, 
VSPW in Kortrijk 

 

 behaald vóór 1 

september 2008 

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

georganiseerd door het CVO TNA, afdeling VLOD in Antwerpen 

 

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. 

 
 

BELANGRIJKE OPMERKING  
 

Kwalificatiebewijzen die niet in dit overzicht staan, komen niet in aanmerking. Opgelet voor opleidingen die volledig in afstandsonderwijs georganiseerd worden! 

 

 

Meer informatie over de kwalificaties vind je in de mededeling over kwalificaties en attesten in de kinderopvang. 

 

http://www.kindengezin.be/img/mb-vergunning-kwalificaties-attesten-mede.pdf

