
WAAR kun je terecht? 

 

Je kunt het bewijs van beroeps-

kwalificatie 

Kinderbegeleider schoolgaande 

kinderen in heel  

Vlaanderen behalen.  

 

Neem contact met: 

een van de partners: 

Meer info: 
 

 

EVC testcentrum  

Kinderbegeleider schoolgaande 

kinderen  

 
vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang 

Vildersstraat 5 

3500 Hasselt 

 

gsm.: 0479 10 60 54 

          0470 12 59 90    

 

testcentrum 

@limburgssteunpuntkinderopvang.be 

www.limburgssteunpuntkinderopvang.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven: 

 
www.vdab.be/laat-je-ervaring-erkennen  

of neem contact op met het  

EVC testcentrum 

 

 

BEWIJS VAN  

BEROEPSKWALIFICATIE 

KINDERBEGELEIDER 

SCHOOLGAANDE 

KINDEREN 

Voor wie  
graag met  

kinderen werkt en 
zijn ervaring wil 
laten erkennen. 



WAT is een bewijs van 

beroepskwalificatie ? 

 

Een beroep leer je niet alleen op school, maar 

ook door al doende bepaalde competenties te 

verwerven. 

 

Ben jij iemand die graag met kinderen werkt en 

jouw ervaring in het begeleiden van  

schoolgaande kinderen wil aantonen?  

Ga dan voor het beroepskwalificerend EVC-

traject! Het is jouw kans om te bewijzen dat je 

goed bent in de job als kinderbegeleider. 

 

Het bewijs van beroepskwalificatie heeft dezelfde 

waarde als wanneer je geslaagd bent voor een 

opleiding voor hetzelfde beroep bij een onder-

wijsinstelling of opleidingsverstrekker.  

  

 

Voordelen ? 

 

 Je kan met dit bewijs tewerkgesteld     

worden als begeleider in de buitenschoolse  

  kinderopvang. 

 Je staat sterk in je zoektocht naar werk. 

 Je krijgt een zicht op je sterktes en  

  leerpunten met betrekking tot de job  

  kinderbegeleider schoolgaande kinderen. 

 Je kan in het volwassenenonderwijs   

  vrijstellingen bekomen binnen bepaalde  

  opleidingen. 

Wat KOST het? 

 

 

 

Ben je ingeschreven bij VDAB als niet-werkende 

werkzoekende?  

Dan is het gratis. 

 

Ben je werkende?  

Dan betaal je 120 euro. 

Betalen met opleidingscheques is mogelijk. 

HOE behalen? 
 

 

1. De infosessie 

Schrijf je in via de website van de VDAB of 

neem contact met het testcentrum en kom 

naar de infosessie. Hier krijg je uitleg over het 

bewijs en de praktische proef. 

 

2. Het begeleidingsgesprek 

 Samen met je begeleider bespreek je alle     

 nuttige ervaringen en opleidingen die te maken 

 hebben met wat je moet kennen en kunnen 

 (=competenties) om te werken als  

 kinderbegeleider schoolgaande kinderen. 

 Jouw begeleider geeft je een vrijblijvend        

 advies om al dan niet deel te nemen aan de 

 praktische proef. 

 

3. De praktische proef 

De praktische proef bestaat uit twee delen. 

 De observatie: een beoordelaar van het 

testcentrum observeert je 4 uren terwijl je 

werkt als begeleider in een buitenschoolse 

kinderopvang. De beoordelaar kijkt in welke 

mate je de competenties uit de beroeps-

kwalificatie beheerst. 

 De proeven: twee beoordelaars verzamelen 

extra info over jouw competenties door een 

aantal praktijkproeven af te nemen. 

 

4. Het resultaat 

In een feedbackgesprek bespreken we je      

resultaat.  

 

Het beroepskwalificerend EVC-traject  

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen wordt 

mogelijk gemaakt met steun van de 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsmiddeling 

en Beroepsopleiding  


