DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 en het
Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014,
wat betreft de competenties van de kinderbegeleider
Principiële goedkeuring

Bijlagen:
- het ontwerpbesluit;
- het advies van de Inspectie van Financiën van 29 mei 2018.
1. INHOUDELIJK
1.1

Situering

Op 21 april 2017 hechtte de Vlaamse Regering zijn definitieve goedkeuring aan het
besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie
kinderbegeleider baby's en peuters en aan het besluit van de Vlaamse Regering tot
erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen.
Ten gevolge van deze twee erkende beroepskwalificaties worden het Vergunningsbesluit
van 22 november 2013 enerzijds en het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16
mei 2014 anderzijds aangepast. In beide besluiten worden onder andere voor de
kinderbegeleider de minimale leeftijd en de kwalificaties en/of competenties bepaald,
respectievelijk voor de kinderbegeleider werkzaam in de kinderopvang en de
kinderbegeleider werkzaam in de buitenschoolse opvang.
Naar aanleiding van de proeftuinen duaal leren die van start gingen in het schooljaar
2017- 2018 zal ook de leeftijdsvoorwaarde worden aangepast om tewerkgesteld te
kunnen worden als kinderbegeleider in ofwel de kinderopvang ofwel de buitenschoolse
opvang.
1.2

Context

In het schooljaar 2017 – 2018 ging de nieuwe opleiding ‘proeftuin duaal kinderbegeleider’
van start. Duaal leren richt zich op arbeidsrijpe jongeren. De jongere leert voornamelijk
op de werkvloer. 60% van de tijd is de jongere in de organisatie aanwezig.
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Bij duaal leren is er zowel sprake van opleiding op school als op de werkplek. Op vraag
van proeftuinen duaal leren die starten in het derde jaar van de derde graad van het
beroepssecundair onderwijs voor de begeleider in de kinderopvang , wordt de
leeftijdsvoorwaarde van de kinderbegeleider gewijzigd, omdat in sommige gevallen de
jongere pas in de loop van het schooljaar de leeftijd van 18 jaar bereikt. De
leeftijdsvoorwaarde voor het leren op de werkplek van een kinderbegeleider in een
kwalificerend traject in het Vergunningsbesluit wordt hierop afgestemd. De
kinderbegeleider in een kwalificerend traject kan dan in het schooljaar dat hij 18 jaar
wordt, starten met het kwalificerend traject ‘duaal leren’.
De opleiding is o.a. gebaseerd op de erkende beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's
en peuters en de erkende beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 april 2017. De verwijzing naar deze
erkende beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters moet nog i n het
Vergunningsbesluit worden opgenomen. De verwijzing naar de erkende
beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen moet nog in het
Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 worden opgenomen.
Omwille van deze 2 erkende beroepskwalificaties kunnen in beide besluiten de
respectievelijke bijlagen met de competenties kinderbegeleider baby’s en peuters en
competenties kinderbegeleider schoolgaande kinderen worden verwijderd.
1.3

Samenvatting en artikelsgewijze toelichting

Artikel 1.
Het Vergunningsbesluit bepaalt dat een kinderbegeleider minstens 18 jaar moet zijn. Deze
bepaling wordt bij voorliggend ontwerp genuanceerd, in die zin dat een kinderbegeleider die
een kwalificerend traject volgt, de leeftijd van 18 moet bereiken tijdens het lopende
schooljaar.
Het verlagen van de leeftijd geldt dus niet voor alle tewerkgestelde kinderbegeleiders, maar
enkel voor kinderbegeleiders die een opleiding op de werkplek volgen in de kinderopvang in
het kader van een kwalificerend traject.
Gezien de jongere een kwalificerend traject volgt, moet hij voldoen aan de voorwaarden die
vastgelegd zijn voor het kwalificerend traject. Hier zijn verder geen wijzigingen aan.
Voorts wordt er een link gelegd met de erkende beroepskwalificatie voor de kinderbegeleider
baby’s en peuters. Deze werd op 21 april 2017 door de Vlaamse regering goedgekeurd en
omschrijft wat je moet kennen en kunnen om het beroep van kinderbegeleider te kunnen
uitoefenen. Deze beroepskwalificatie kan verworven worden via onderwijs, opleiding- of een
EVC-traject.
Artikel 2.
Bijlage 2 van het Vergunningsbesluit bevat de competenties voor de kinderbegeleider.
Gezien er nu erkende beroepskwalificaties voor de kinderbegeleider zijn, wordt de bijlage
met competenties opgeheven. De competenties voor de kinderbegeleider zitten vervat of
verwerkt in de erkende beroepskwalificatie voor de kinderbegeleider. De bijlage met
competenties apart laten bestaan, zou enkel tot verwarring leiden.
Artikel 3.
Dit artikel heeft een analoge opbouw en overwegingen als artikel 1 van voorliggend
ontwerpbesluit. Het gaat hier over de kinderbegeleider die tewerkgesteld is in de
buitenschoolse kinderopvang. Ook hier wordt een aanpassing van de leeftijdsvoorwaarde
voorzien en wordt er een link gelegd met de erkende beroepskwalificatie van (in dit geval)
de kinderbegeleider schoolgaande kinderen.
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Voorts wordt er een link gelegd met de erkende beroepskwalificatie voor de kinderbegeleider
schoolgaande kinderen. Deze werd op 21 april 2017 door de Vlaamse regering goedgekeurd
en omschrijft wat men moet kennen en kunnen om het beroep van kinderbegeleider te
kunnen uitoefenen. Deze beroepskwalificatie kan worden verworven via onderwijs,
opleiding- of een EVC-traject.
Artikel 4.
Bijlage 7 bevat de competenties voor de kinderbegeleider buitenschoolse opvang. Gezien er
nu erkende beroepskwalificaties voor die kinderbegeleider zijn, wordt de bijlage met
competenties opgeheven. De competenties voor de kinderbegeleider zitten vervat of
verwerkt in de erkende beroepskwalificatie voor de kinderbegeleider. De bijlage met
competenties apart laten bestaan, zou enkel tot verwarring leiden.
Artikel 5.
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.
Om ook jongeren die in het schooljaar 2018 – 2019, 18 jaar worden, toegang te verlenen,
moet de regelgeving tegen dat moment aangepast zijn. Omwille van het feit dat de
inschrijvingsperiode vóór 1 september valt, wordt voorgesteld de inwerkingtreding van
voorliggende aanpassing te laten ingaan op 1 juli.
2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
2.1

Financiële weerslag van het voorstel (en vereiste kredieten)

Er is geen financiële weerslag.
2.2

Inspectie van Financiën

Het advies van de Inspectie van Financiën met referentienummer JVE/AVP/18/0247 werd
verleend op 29 mei 2018.
De Inspectie van Financiën kan het voorstel gunstig adviseren en stelt dat het
begrotingsakkoord niet vereist is.
2.3

Begrotingsakkoord

De Inspectie van Financiën stelt vast dat het begrotingsakkoord niet vereist is.
3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
1
2
3
4
5

personeel: het voorstel heeft geen weerslag op gebied van personeelsinzet;
werkingsuitgaven: het voorstel heeft geen weerslag op de lopende uitgaven van de
lokale besturen;
investeringen en schulden: het voorstel heeft geen investeringen als gevolg;
ontvangsten: het voorstel heeft geen bijkomende ontvangsten als gevolg;
conclusie: het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de
bestuurszaken, niet vereist is.
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5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
5.1

Wetgevingstechnisch en taalkundig advies

Het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2018/214 van 25 mei 2018.
5.2

RIA

De onderbouwing van het dossier, zoals afwegingen of motivering, is verweven doorheen
de andere rubrieken van de nota.
5.3

Zorginspectie

Zorginspectie stelt zich de vraag of de kinderbegeleider in een kwalificerend traject die
nog geen 18 jaar oud is ook kan meetellen voor de verhouding kinderbegeleider – aantal
kinderen (ratio).
De kinderbegeleider die voldoet aan al de voorwaarden van artikel 43, §2, 4°, b), kan
meetellen voor die verhouding (ratio). Dus ook de kinderbegeleider in een kwalificerend
traject die dat schooljaar 18 jaar (of ouder) wordt.
6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1°

haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerpbesluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 en
het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft de
competenties van de kinderbegeleider;

2°

de Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, te gelasten
over voornoemd ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering, het advies in te winnen
van de Raad van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van
30 dagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State.

Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
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