
 
 
Opgroeien 
 

Kwalificatiebewijs groepsopvang en gezinsopvang voor  

verantwoordelijken vanaf 19 opvangplaatsen  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE 
BENAMING 

Bachelor / hoger 
onderwijs van één 
cyclus 

 Een diploma op bachelorniveau.  

 Een diploma van een studierichting van het studiegebied Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen; 

 

 Een bachelordiploma gecombineerd met het diploma van leraar (behaald na het volgen van de 
specifieke lerarenopleiding) 

 

Master / Hoger 
onderwijs van meer 
dan één cyclus 

 Een diploma van een afstudeerrichting die behoort tot het studiegebied Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen 

 

 Een diploma van een van de volgende studierichtingen: 

• Verpleegkunde en vroedkunde 
• Ergotherapie 
• Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 
• Master of Medicine in de Jeugdgezondheidszorg 
• Logopedische en audiologische wetenschappen 

 

 Een masterdiploma gecombineerd met een diploma van leraar behaald vanaf het schooljaar 
2007-2008 

 

Postgraduaat 
hogescholen 

uitgereikt tot en 
met 31 augustus 2011 

Een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding ‘Leidinggevende in Kinderopvang’, 
georganiseerd door de Arteveldehogeschool van Gent; 
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PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE 
BENAMING 

 uitgereikt tot en 
met 1 oktober 2015 

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

 

ANDERE OUDE BENAMING 

Op de website van Onderwijs kan je opzoeken met welk huidig diploma een vroeger Vlaams diploma, getuigschrift, certificaat of attest overeenkomt. 
 
BELGISCH DIPLOMA BEHAALD BUITEN VLAANDEREN 

Bezorg een scan van je diploma aan je klantenbeheerder of de Kind en Gezin-Lijn. 

BUITENLANDS KWALIFICATIEBEWIJS 
 
Check de brochure kwalificaties en attesten en de formulieren voor meer informatie. (zie  bij ‘Meer weten’ onderaan) 

 
  

Belangrijk! 
 
• Kwalificatiebewijzen die niet in dit overzicht staan, komen niet in aanmerking.  
• Opgelet voor opleidingen in afstandsonderwijs die niet georganiseerd worden door officiële onderwijsinstanties. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/diplomas-en-getuigschriften/waardebepaling-van-oude-vlaamse-diplomas-en-getuigschriften
http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
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MEER WETEN 
• Check de brochure kwalificaties en attesten in de kinderopvang op onze website.  
• De formulieren vind je ook op onze website. 
• Nog vragen? Contacteer je klantenbeheerder of de Kind en Gezin-Lijn. 
Datum: 18/03/2020 

 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken/kwalificatievereisten-en-opleiding
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/organisatie-en-administratie/procedures-en-formulieren
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/contact
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