
#kiesvoorkinderopvang 
#kiesvoorpersoonsbegeleider

Start meteen met je opleiding 
én met je nieuwe job !



Werken in de social 
profitsector

= werken met en voor MENSEN

die nood hebben aan begeleiding, hulp of 
(medische) zorg



Waarom
werken in de 
social 
profitsector?



Werken in de social 
profitsector

• Verschillende mogelijkheden: deeltijdse/voltijdse tewerkstelling -> flexibiliteit werk/gezin

• In meeste organisaties: onregelmatige uren/ploegsysteem

• Variërende job / menselijk contact

• Mogelijkheid om in verschillende settings te werken

• Doorgroeimogelijkheden naar andere functies, leidinggevende functies

• Mogelijkheden tot bijscholing: inhoudelijke referentiepersonen in organisaties 

• Je werkt voornamelijk in teams, maar kan ook zelfstandig werken

• In een aantal settings moet je beschikken over een attest van goed gedrag en zeden. 



Even inzoomen op een 
aantal knelpuntberoepen

Jeugd en gehandicaptenzorgPersoonsbegeleider 

Kinderbegeleiders baby’s en peuters
Kinderbegeleider

enkele 
knelpuntberoepen 



Competenties en waarden



Projecten waarmee je met een loon kan 
studeren voor een beroep in de social profit. 

Kinderbegeleider baby’s en peuters   → #kiesvoorkinderopvang 

Persoonsbegeleider/opvoerder           → #kiesvoorpersoonsbegeleider



Kinderbegeleider
Met welke doelgroep werk je? 
✓Baby’s en peuters: 0 tot 3 jaar: begeleider in de kinderopvang
✓Kleuters en lagere school kinderen: 3 tot 12 jaar: begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 

Wat zijn je taken? 
✓Je organiseert activiteiten voor kinderen: zingen, knutselen, verhalen vertellen, spelletjes spelen
✓Je ververst pampers of helpt kinderen bij het toilet
✓Je geeft de kinderen eten of helpt hen bij de maaltijd
✓Je zorgt ervoor dat de omgeving veilig is voor het kind
✓Je merkt op als het kind ziek is en biedt de juiste zorg
✓Je vertelt ouders wat er tijdens de dag is gebeurd. 
✓Je bemiddelt in ruzies en ondersteunt kinderen bij het schoolwerk

Waar werk je? 
✓Als je in de buitenschoolse kinderopvang werkt heb je onderbroken diensten vaak in een deeltijds 

contract. Je werkt in de ochtend tot school start en na de schooluren. Ook op woensdagnamiddag en 
in de vakanties moet je werken. 
✓Je kan ook bij je thuis werken als onthaalouder. 

Meer info: https://www.werkmetmensen.be/beroep/kinderbegeleider
Kwalificatiebewijs: 
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-
werken/kwalificatievereisten-en-opleiding

https://www.werkmetmensen.be/beroep/kinderbegeleider
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken/kwalificatievereisten-en-opleiding


Opvoeder/persoonsbegeleider
Met welke doelgroep werk je? 

✓Personen met een handicap

✓Kinderen & Jongeren 

Wat zijn je taken? 

✓Hulp bij het dagelijks leven : aankleden, wassen, persoonlijke hygiëne of kinderen/jongeren aanleren zelfstandig 

zaken te doen.

✓Koken met de bewoners.

✓Dagdagelijkse activiteiten met de bewoners doen: spelletjes, boodschappen doen, tv kijken etc.

✓Begeleiden bij huiswerk (jongeren).

✓Vertrouwensband opbouwen 

✓Contacten met ouders, school etc. 

✓Administratieve taken 

Waar werk je? 

✓Begeleidingstehuizen voor kinderen, gesloten centra voor jongeren, tehuizen voor gehandicapten, tehuizen voor 

mensen met verslavingsproblematiek, tehuizen voor daklozen etc. 

Meer informatie: https://www.werkmetmensen.be/beroep/opvoederbegeleider

https://www.werkmetmensen.be/beroep/opvoederbegeleider


Doel & 
selectievoorwaarden

❖Doel

• Kans bieden aan gemotiveerde en geïnteresseerde werknemers van 
buiten de kinderopvang of jeugd en gehandicapten zorg om een job 
te hebben als kinderbegeleider of persoonsbegeleider terwijl je de 
kwalificatie behaald. 

• Een antwoord bieden op het nijpende tekort aan kinderbegeleiders 
en persoonsbegeleiders. 

❖Selectievoorwaarden

• Voldoen aan de voorwaarden van het onderwijs, namelijk het 
taalniveau. Je kennis van het Nederlands moet voldoende zijn. 

• Arbeidsovereenkomst hebben op het moment van inschrijving

• Niet werkzaam zijn in de private kinderopvang (als je 
kinderbegeleider wil studeren)

• Niet werkzaam zijn in de jeugd en gehandicaptenzorg (als je 
persoonsbegeleider wil studeren)

• Slagen voor de selectietesten van het project



Opleiding 

De opleiding tot kinderbegeleider duurt 1 jaar 

De opleiding tot persoonsbegeleider duurt minimaal 1,5 jaar

Opgelet! Het gaat altijd over voltijds dagonderwijs.  

Kandidaten mogen zich pas inschrijven na definitieve selectie.

-> lijst met de scholen vind je terug op de website.  



Inschrijven / 
Selectie

• De kandidaat bevestigt zijn inschrijving : uiterste 
inschrijvingsdatum is 31 maart  2023 

• Het inschrijvingsdocument wordt online ingevuld. Neem hierbij 
volgende documenten bij de hand. 

- document school

- overzicht loopbaan: www.mycareer.be

- laatste loonbrief 

• Na 31 maart verzamelen we alle inschrijvingen en gaan we na of 
iedereen naar de selectietesten kan. De selectietesten zullen 
plaatsvinden tussen 15 maart en 1 mei. 

• Je voorbereiden op de selectietesten: 

Testen - Selor, selectiebureau van de overheid

Intelligentietesten | VDAB

• Na de selecties beslist de werkgroep wie mag starten. We 
houden hierbij rekening met resultaten, opleidingsduur en  
De kandidaten worden per mail verwittigd! 

http://www.mycareer.be/
https://www.selor.be/nl/testen/
https://www.vdab.be/tests/intelligentietesten.shtml


Wat Na 
Selectie? 

• Van zodra de kandidaat geselecteerd is, neemt hij contact op 
met één of meerdere werkgevers voor sollicitatiegesprek. Geen 
zorgen, je ontvangt hiervoor een lijst. 

• Is het sollicitatiegesprek positief? → opmaak contract

• Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur binnen de 
kinderopvang of jeugd en gehandicaptenzorg vanaf de start van 
je opleiding (september 2023).

• Pas NA de bevestiging dat er een contract komt, kan de 
kandidaat een opzeg doen bij zijn huidige werkgever! (info 
opzegtermijnen = syndicaten). Geen zorgen wij bieden je hulp 
waar nodig. 

• De kandidaat brengt zijn inschrijving in een school naar keuze in 
orde → scholenlijst op de website.



Financieel

Loon
• De geselecteerde kandidaat wordt tijdens het schooljaar 

vrijgesteld van werk om te studeren in voltijds dagonderwijs, en 
werkt enkel tijdens de maanden juli en augustus. Het loon loopt 
heel het jaar door!

➢Loon bij begeleider kinderopvang: loonschaal B3 

Barema 331 KO T2A - 2023.01.pdf (som.be) (p5)

➢Loon bij persoonsbegeleider:  loonschaal B2b

Barema319.01-2023.01.pdf (som.be) ( p5)

Financiering van een studiebeurs: 
Studenten ontvangen bij de start van hun opleiding een studiebeurs. 

Opgelet: wordt aanzien als loon dus wordt belast

https://www.som.be/sites/default/files/2023-01/Barema%20331%20KO%20T2A%20-%202023.01.pdf
https://www.som.be/sites/default/files/2022-12/Barema319.01-2023.01.pdf


Tot slot…



…vragen om over na te 
denken

◦ Welk beroep wil ik uitoefenen? 

◦ Wat is een redelijke tijdsinvestering? 

◦ Is dit combineerbaar met mijn gezin? 

◦ Financieel: is het financieel haalbaar voor de komende 1 a 2 jaar?

◦ Heb ik een plan-B klaar voor onverwachte situaties? 

◦ Wat met een ziek kind? 

◦ Krijg ik de steun van mijn directe omgeving?



Bedankt voor uw aandacht!

Meer info op 
- Vivosocialprofit.org/kiesvoorpersoonsbegeleider
- Vivosocilaprofit.org/kiesvoorkinderopvang

Of via mail: 
info@kiesvoorpersoonsbegeleider
info@kiesvoorkinderopvang

Of per telefoon: 
Hilde Vanstalle of Lesley Vincent
02/227.59.84

tel:022275984
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