Diploma’s vakantiejob buitenschoolse kinderopvang
medewerk(st)er BKO
houder zijn van één van onderstaande diploma’s, studiegetuigschriften, brevetten of eindstudiebewijzen:
1. een diploma van het secundair onderwijs, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, dat betrekking heeft op een examenprogramma
van de studierichting personenzorg, specialisatiejaar, en de onderliggende studierichting
kinderverzorging van het voltijds secundair onderwijs;
2. van het secundair volwassenenonderwijs :
a) een certificaat kinderzorg, begeleider in de kinderopvang of kinderzorg/begeleider kinderopvang;
b) een certificaat jeugd- en gehandicaptenzorg;
3.

van het secundair beroepsonderwijs:
a) een diploma van het derde jaar van de derde graad van de volgende studierichtingen : kinderzorg,
begeleider in kinderopvang of kinderzorg/begeleider in kinderopvang;
b) een studiegetuigschrift en een kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar van de studierichting
kinderverzorging;
c) een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van de studierichting
kinderverzorging;
d) een brevet van het zesde leerjaar van de studierichting kinderverzorging;
e) een diploma van het derde jaar van de vierde graad van de studierichting verpleegkunde;
f)
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 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor
waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop vermeld is dat het leerplan kinderzorg volledig is
gevolgd;

4.

van het secundair technisch onderwijs:
a) een diploma van het tweede jaar van de derde graad van de volgende richtingen : sociale en
technische wetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, gezondheids- en
welzijnswetenschappen, verpleegaspirant;
b) een diploma van het secundair-na-secundair internaatswerking of leefgroepenwerking;
c) een diploma van het derde jaar van de derde graad van de richtingen internaatswerking of
leefgroepenwerking;

5.

van het deeltijds beroepssecundair onderwijs:
een certificaat van de opleiding begeleider in de kinderopvang van het deeltijds beroepssecundair
onderwijs, uitgereikt vanaf september 2011;

6.

van het hoger beroepsonderwijs:
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;

7.

van het hoger onderwijs van een of meer cycli, van een bachelor of van een master:
a) een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus;
b) een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan één cyclus;

8.

bepaalde kwalificatiebewijzen die behaald zijn tot een bepaalde einddatum, namelijk:
a) uitgereikt tot en met 31 augustus 2011: een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding
“leidinggevende in kinderopvang”, georganiseerd door de Arteveldehogeschool van Gent;
b) uitgereikt tot en met 1 oktober 2015: een getuigschrift van de postgraduaatopleiding
“verantwoordelijke in kinderopvang”, ingericht door de Karel de Grote Hogeschool van Antwerpen;
c) 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;
d) uitgereikt in 1996 en 1997: een diploma van het tweejarige opleidings- en tewerkstellingsproject
voor migrantenvrouwen in de kinderopvang, georganiseerd door VBJK, Vernieuwing in de
Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, in samenwerking met het Vlaams Centrum voor
Integratie van Migranten en Kind en Gezin

9.

diploma secundair onderwijs en een titel van beroepsbekwaamheid Begeleider Buitenschoolse Opvang
als vermeld in het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van
beroepsbekwaamheid

10. een kwalificatiebewijs dat , ten opzichte van de kwalificatiebewijzen, vermeld in punt 1 tot en met 9 , als
gelijkwaardig erkend is door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, NARIC-Vlaanderen;

begeleid(st)er BKO
houder zijn van één van onderstaande certificaten, titels of attesten :
1.

van het secundair volwassenenonderwijs:
een certificaat begeleider buitenschoolse kinderopvang;

2.

van het 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 dat het eerste en het tweede
studiejaar van de graduaatsopleiding orthopedagogie” met vrucht zijn voltooid;

3.

van het hoger onderwijs van een cyclus van een bachelor:
een attest dat bevestigt dat voor minstens 120 studiepunten een creditbewijs behaald is , inclusief
vrijstellingen, of dat het eerste en het tweede studiejaar, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid,
van een van de volgende studierichtingen: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager
onderwijs, secundair onderwijs, gezinswetenschappen, maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie,
sociaal werk, sociale readaptatiewetenschappen, toegepaste psychologie, verpleegkunde of van een
studierichting van het studiegebied psychologische en pedagogische wetenschappen;

4.

behaald vóór 1 september 2008: een attest van de achtdaagse cursus verantwoordelijke particuliere
kinderdagverblijven, georganiseerd door het centrum voor volwassenenonderwijs vormingsleergang
voor sociaal en pedagogisch werk in Kortrijk en een attest van de achtdaagse cursus dagopvang jonge
kinderen, georganiseerd door het centrum voor volwassenenonderwijs Technicum Noord Antwerpen,
afdeling VLOD in Antwerpen;

5.

een titel van beroepsbekwaamheid “begeleider buitenschoolse opvang” als vermeld in het decreet van
30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

6.

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

7.

een attest van de startopleiding begeleider in de buitenschoolse opvang, uitgereikt door een centrum
voor volwassenenonderwijs met erkenning voor het studiegebied personenzorg;

8.

een kwalificatiebewijs van de opleiding educatief kinderwerker, uitgereikt door het centrum voor
volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee;

9.

een kwalificatiebewijs dat, ten opzichte van de kwalificatiebewijzen, vermeld in punt 1 tot en met 8, als
gelijkwaardig erkend is door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor
Kwaliteitszorg in Onderwijs en vorming, NARIC-Vlaanderen;

10. een bewijs van een kwalificerend traject
Dit bewijs kan zijn:
een inschrijvingsbewijs van maximaal drie jaar oud voor een opleiding die leidt tot het behalen van een
kwalificatiebewijs zoals vermeld in de aanwervingsvoorwaarden van medewerker of begeleider bko*
of
een plan van aanpak in aanloop naar het behalen van een titel van beroepsbekwaamheid begeleider
buitenschoolse opvang.
In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 2 en 3, wordt het attest opgesteld en voor waar en echt verklaard
door de directeur van de onderwijsinstelling waar de opleiding gevolgd werd.
In het geval, vermeld in het eerste lid, 7, bestaat de startopleiding uit volgende vijf modules uit de modulaire
opleiding kinderzorg/begeleider in de kinderopvang of de modulaire opleiding begeleider buitenschoolse
opvang :
1° module Zorg in de kinderopvang 1;
2° module Begeleiding van het schoolgaande kind 1;
3° module Begeleiding van het schoolgaande kind 5;
4° module Begeleiding van het schoolgaande kind 6;
5° module Zorg in de kinderopvang 4.
De modules, vermeld in het derde lid, zijn vermeld op het attest.

