Leerlingenbegeleider BKO/IBO (rang Dv)


Voldoen aan de vereisten vermeld in hoofdstuk 4 van het ministerieel besluit van 3
maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en
verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen.
 Houder zijn van één van de volgende kwalificatiebewijzen :
1. een kwalificatiebewijs als vermeld in artikel 3 van het ministerieel besluit;
a. een diploma secundair onderwijs van het derde jaar van de derde graad
van het voltijds beroepssecundair onderwijs, uitgereikt vanaf het
schooljaar 1997-1998, van de volgende richtingen : kinderzorg,
begeleider in kinderopvang of kinderzorg/begeleider in kinderopvang;
b. een diploma van het onderwijs van het derde jaar van de derde graad van
het voltijds beroepssecundair onderwijs, van de volgende richting : een
naamloos jaar, als bij het diploma een door de verificateur van het
ministerie van Onderwijs voor waar en echt verklaard attest is gevoegd
waarop vermeld is dat het leerplan kinderzorg volledig is gevolgd;
c. een brevet van het zesde leerjaar van het voltijds beroepssecundair
onderwijs, van de studierichting kinderverzorging, uitgereikt uiterlijk tot
en met het schooljaar 1985-1986;
d. een studiegetuigschrift en een kwalificatiegetuigschrift van het zesde
leerjaar van het voltijds secundair beroepsonderwijs, van de
studierichting kinderverzorging, uitgereikt tijdens de periode vanaf
schooljaar 1986-1987 tot en met schooljaar 1993-1994;
e. een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van
het voltijds beroepssecundair onderwijs, van de studierichting
kinderverzorging, uitgereikt in de periode vanaf schooljaar 1994-1995 tot
en met schooljaar 1996-1997;
f. 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;
g. een diploma van het tweejarige opleidings- en tewerkstellingsproject
voor migrantenvrouwen in de kinderopvang, georganiseerd door VBJK,
het huidige Expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang, in
samenwerking met het Vlaams Centrum voor Integratie van Migranten
en Kind en Gezin in 1996 en 1997;
h. een certificaat van het beroepssecundair volwassenenonderwijs van de
richting kinderzorg, begeleider kinderopvang of kinderzorg/begeleider
kinderopvang;
i. een diploma secundair onderwijs van het tweede jaar van de derde graad
van het voltijds technisch secundair onderwijs van de volgende
richtingen : sociale en technische wetenschappen, jeugd- en
gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, gezondheids- en
welzijnswetenschappen of verpleegaspirant;
j. een diploma secundair onderwijs van het derde jaar van de derde graad
van het voltijds technisch secundair onderwijs van de volgende
richtingen : internaatswerking of leefgroepenwerking;

k. een diploma secundair onderwijs van het secundair-na-secundair van het
voltijds technisch secundair onderwijs van de volgende richtingen :
internaatswerking of leefgroepenwerking;
l. een certificaat van het technisch secundair volwassenenonderwijs van de
richting jeugd en gehandicaptenzorg;
m. een diploma secundair onderwijs van het derde jaar van de vierde graad
van het voltijds beroepssecundair onderwijs van de richting
verpleegkunde;
n. een diploma van het hoger beroepsonderwijs van de opleiding
verpleegkunde;
o. een ondernemersdiploma verantwoordelijke kinderopvang, uitgereikt
door een SYNTRA-centrum;
p. een eindstudiebewijs van de ondernemersopleiding beheerder
particuliere opvanginstelling, georganiseerd door het Vlaams Instituut
voor Zelfstandig Ondernemen of een SYNTRA-centrum;
q. een diploma of certificaat van het hoger onderwijs met een of meer cycli,
van het hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type, van het
universitaire onderwijs met een of meer cycli, van een bacheloropleiding
of van een masteropleiding;
r. een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding 'leidinggevende in
kinderopvang', ingericht door de Arteveldehogeschool van Gent;
s. een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding 'verantwoordelijke in
kinderopvang', ingericht door de Karel de Grote Hogeschool van
Antwerpen.
2. een certificaat van het beroepssecundair volwassenenonderwijs van de richting
begeleider buitenschoolse kinderopvang;
3. een titel van beroepsbekwaamheid 'begeleider buitenschoolse opvang' als
vermeld in het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel
van beroepsbekwaamheid;
4. een attest van de opleiding 'begeleider buitenschoolse opvang', gefinancierd door
de VDAB, gegeven door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie;
5. een attest dat bevestigt dat het eerste en het tweede studiejaar van de opleiding
'leraar kleuteronderwijs', 'leraar lager onderwijs' of 'graduaat orthopedagogie' met
vrucht zijn voltooid;
6. een attest dat bevestigt dat alle modules van het eerste en tweede studiejaar van
de bacheloropleiding 'onderwijs' of 'orthopedagogie' met vrucht zijn voltooid;
7. een attest dat bevestigt dat het eerste en tweede studiejaar van de opleiding
'orthopedagogiek' van het volwassenenonderwijs met vrucht zijn voltooid.
In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 5°, 6° en 7°, wordt het attest opgesteld en voor waar en
echt verklaard door de directeur van de onderwijsinstelling waar de opleiding gevolgd werd.

