Aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma
BEGELEID(ST)ER KINDEROPVANG
Aanwervingsvoorwaarden:
 houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee
gelijkgesteld onderwijs en beschikken over een van volgende
kwalificatiebewijzen:
- een kwalificatiebewijs als vermeld in artikel 3 van het Ministerieel Besluit
van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor
medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen;
- een certificaat van het beroepssecundair volwassenenonderwijs van de
richting begeleider buitenschoolse kinderopvang;
- een titel van beroepsbekwaamheid ‘begeleider buitenschoolse opvang’ als
vermeld in het Decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van
een titel van beroepsbekwaamheid;
- een attest (opgesteld en voor waar en echt verklaard door de directeur
van de onderwijsinstelling) dat bevestigt dat het eerste en het tweede
studiejaar van de opleiding ‘leraar kleuteronderwijs’, ‘leraar lager
onderwijs’ of ‘graduaat orthopedagogie’ met vrucht zijn voltooid;
- een attest (opgesteld en voor waar en echt verklaard door de directeur
van de onderwijsinstelling) dat bevestigt dat alle modules van het eerste
en tweede studiejaar van de bacheloropleiding ‘onderwijs’ of
‘orthopedagogie’ met vrucht zijn voltooid;
- een attest (opgesteld en voor waar en echt verklaard door de directeur
van de onderwijsinstelling) dat bevestigt dat het eerste en tweede
studiejaar van de opleiding ‘orthopedagogiek’ van het
volwassenenonderwijs met vrucht zijn voltooid;
- een attest (met vermelding van de vijf voorgeschreven modules) van de
startopleiding begeleider buitenschoolse kinderopvang, uitgereikt door een
centrum voor volwassenenonderwijs met erkenning voor het studiegebied
personenzorg;
 houder zijn van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B;
 slagen voor een aanwervingsexamen.
Examenprogramma:
a) Schriftelijk gedeelte (20 punten):
Het schrijven van een tekst in verband met een onderwerp van algemene
aard op het peil van het hoger secundair onderwijs ofwel het samenvatten
en/of kritisch becommentariëren van een tekst.

b) Schriftelijk gedeelte (50 punten) bestaande uit de volgende proeven:

taalkennisproef (10 punten);

kennis van informatica (10 punten);

elementaire kennis van de reglementering inzake kinderopvang
en van het Gemeentedecreet (10 punten);

gevalstudie (20 punten).
c) Mondeling gedeelte (30 punten):
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de
specifieke vereisten van de functie, evenals van de motivatie en interesse
van de kandidaat voor het werkterrein.

