
Diplomavoorwaarden vakantiejob kinderopvang 

Vakantiejobs in de kinderopvang (bron kind en gezin)  

U moet in het bezit zijn van 1 van de volgende diploma’s :  

Beroepssecundair onderwijs:  

- 3e jaar van de 3e graad 'kinderzorg' (en alle eindstudiebewijzen die gelijkgeschakeld zijn);  

- 3 e jaar van de 3 e graad van een ‘naamloos leerjaar’, wanneer dit diploma vergezeld is van 

een attest dat verklaart dat het goedgekeurd leerplan kinderzorg volledig gevolgd werd, en 

dit attest door de bevoegde verificateur van Onderwijs voor waar en echt verklaard is 

(diploma’s vanaf het schooljaar 1997-1998);  

- de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ van het experimentele modulaire 

beroepssecundair onderwijs (eerste afgestudeerden behalen hun certificaat in het schooljaar 

2004-2005);  

- 3e jaar van de 4e graad 'ziekenhuisverpleegkunde' of 'psychiatrisch verpleegkundige' 

(‘gediplomeerde verpleegkundige’, vroeger ook ‘A2-verpleegkundige’ genoemd)  

Technisch secundair onderwijs:  

- 2e jaar van de 3e graad 'sociaal technische wetenschappen' of 'bijzondere jeugdzorg' (vanaf 

2003-2004 'jeugd en gehandicaptenzorg' genoemd) of 'verpleegaspirant' (vanaf 2003-2004 

'gezondheid en welzijnswetenschappen' genoemd);  

- 3e jaar van de 3e graad 'internaatswerking' of 'leefgroepenwerking';  

Hoger of universitair onderwijs:  

- hoger onderwijs van één of meer cycli;  

- hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type;  

- universitair onderwijs van één of meer cycli.  

Opleiding leraar kleuteronderwijs, lager onderwijs of orthopedagogie  

Studenten in volgende richtingen kunnen ook werken in de buitenschoolse kinderopvang en moeten 

een attest (studiebewijs of creditbewijs) voorleggen dat bewijst dat een gedeelte van volgende 

hogere opleidingen met vrucht gevolgd zijn:  

- het eerste en tweede studiejaar van de opleiding ‘leraar kleuteronderwijs’, ‘leraar lager 

onderwijs’ of ‘graduaat orthopedagogie’,  

- alle modules die behoren tot het eerste en tweede studiejaar van de opleiding bachelor 

‘onderwijs’ (kleuteronderwijs of lagere school) of bachelor ‘orthopedagogie’,  

- het eerste en tweede studiejaar van de opleiding ‘orthopedagogiek’ van het 

volwassenenonderwijs.  

Het attest (studiebewijs of creditbewijs) wordt opgesteld en voor waar en echt verklaard door de 

directeur van de onderwijsinstelling waar de opleiding gevolgd werd. 


