MEDEWERK(ST)ER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
niveau C1-3

Relaties





rapporteert aan en informeert de coördinator kinderopvang;
werkt samen met de andere collega’s medewerk(st)ers, begeleid(st)ers en stagiairs;
heeft dagelijks contact met de ouders en de kinderen;
werkt samen met scholen, speelpleinwerking en vrijetijdsorganisaties.

Basisdoelstelling
begeleiding van de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang (voor- en naschoolse
opvang, opvang op woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en tijdens
vakantieperiodes).
Verantwoordelijkheden








opvang van de kinderen;
voorbereiden, begeleiden en ondersteunen van activiteiten;
bereiden van occasionele maaltijden;
dagelijkse oudercontacten;
administratieve ondersteuning bij de inschrijving van de kinderen;
stockbeheer werkings- en verbruiksmateriaal;
mee begeleiden van personen in opleiding.

Vorming en bijscholing
houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en vakliteratuur.
Verruimende vermelding
kan ook andere taken op zich nemen op vraag van de leidinggevende.

Dimensies

 halftijdse betrekking;
 mee instaan voor de opvang van de kinderen in de buitenschoolse opvang
(voorschools van 7u tot 8u15, naschools van 16u tot 18u30, op woensdagnamiddagen,
op schoolvrije snipperdagen en tijdens vakanties).
Profiel

Vaardigheden








kunnen omgaan met kinderen;
goed kunnen samenwerken en in team kunnen werken;
orde en netheid;
kunnen plannen en organiseren;
problemen kunnen oplossen;
zelfstandig kunnen werken;
objectief handelen, los van eigen persoonlijke overtuiging.

Kennis
 zicht hebben op de leefwereld van kinderen;
 spelmogelijkheden;
 EHBO.
Attitude








discreet zijn;
bereid zijn tot samenwerking;
zin voor initiatief;
creatief zijn;
luisterbereid zijn;
interesse hebben in de leefwereld van kinderen;
bereid zijn tot vorming en bijscholing.

Om tewerkgesteld te worden als medewerkster buitenschoolse kinderopvang (C1C3), ben je in het bezit van één van de 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)

b)

c)

d)

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”, ingericht door de Karel de Grote Hogeschool van
Antwerpen;
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;
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.

