
Testcentrum Testcentrum 

ervaringsbewijservaringsbewijs

Testen en informerenTesten en informeren



Wat brengt een ervaringsbewijs op?Wat brengt een ervaringsbewijs op?

Een ervaringsbewijs geeft Een ervaringsbewijs geeft 
toegang tot het beroep toegang tot het beroep 
‘‘begeleider begeleider 
buitenschoolse buitenschoolse 
kinderopvangkinderopvang’’ en behoort en behoort 
tot de 50%tot de 50%

Iedereen die wil mag zich Iedereen die wil mag zich 
inschrijveninschrijven

Enkel werknemers Enkel werknemers 
kunnen inschrijven, kunnen inschrijven, 
werkgevers nietwerkgevers niet

Werklozen mogen Werklozen mogen 
deelnemendeelnemen

De overheid legt vast wat De overheid legt vast wat 
getest wordtgetest wordt



Hoe testen we?Hoe testen we?

Week 1: startbijeenkomst waar Week 1: startbijeenkomst waar 
potentipotentiëële deelnemers alle info le deelnemers alle info 
krijgenkrijgen

Week 2 en 3: begeleidingsfase, Week 2 en 3: begeleidingsfase, 
talentenmap of portfolio makentalentenmap of portfolio maken

Week 4 tot 9: praktische proevenWeek 4 tot 9: praktische proeven

Week 10: beslissing van het wel of Week 10: beslissing van het wel of 
niet halen van ervaringsbewijs op niet halen van ervaringsbewijs op 
collega overleg groepcollega overleg groep



Inloopfase:De begeleidingInloopfase:De begeleiding
De kandidaat krijgt zicht De kandidaat krijgt zicht 
op de aanwezige op de aanwezige 
competenties:competenties:

–– GroepsoefeningGroepsoefening

–– GesprekGesprek

–– PortfolioPortfolio

–– AdviesAdvies

–– Mogelijkheden opsommenMogelijkheden opsommen

–– Inschrijven voor Inschrijven voor 
praktische proefpraktische proef

Hulpmiddelen: quick scan, Hulpmiddelen: quick scan, 
startbijeenkomst en startbijeenkomst en 
individueel gesprekindividueel gesprek



De testen:De testen:dede beoordelingbeoordeling

Praktische Praktische 
proeven:proeven:
–– RollenspelRollenspel

–– Criterium gericht Criterium gericht 
interviewinterview

–– FilmfragmentenFilmfragmenten

–– Postbak oefeningPostbak oefening

–– Observatie op de Observatie op de 
werkvloerwerkvloer

Elke competentie Elke competentie 
twee keer testentwee keer testen



Acht competentiesAcht competenties

1.1. Met kinderen omgaanMet kinderen omgaan

2.2. Kinderen stimuleren en betrekkenKinderen stimuleren en betrekken

3.3. Activiteiten begeleidenActiviteiten begeleiden

4.4. Structureren en grenzen stellen aan Structureren en grenzen stellen aan 
kinderenkinderen

5.5. Met ouders omgaanMet ouders omgaan

6.6. Met diversiteit omgaanMet diversiteit omgaan

7.7. SamenwerkenSamenwerken

8.8. Veiligheid, hygiVeiligheid, hygiëënisch en gezond werkennisch en gezond werken
Met 52 succescriteriaMet 52 succescriteria



Beslissen of iemand het Beslissen of iemand het 

ervaringsbewijs haaltervaringsbewijs haalt

Collega overleg Collega overleg 
groep:groep:
–– BegeleidersBegeleiders

–– BeoordelaarsBeoordelaars

–– CoCoöördinatorrdinator

–– CoCoöördinator uit rdinator uit 
andere regioandere regio

Beslissing naar Beslissing naar 
ministerie werkministerie werk

Ervaringsbewijs Ervaringsbewijs 
naar deelnemernaar deelnemer



Praktische informatiePraktische informatie

www.ervaringsbewijs.bewww.ervaringsbewijs.be

www.vcok.be/testcentrumwww.vcok.be/testcentrum
Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier 

Contactpersoon voor Oost Vlaanderen: Contactpersoon voor Oost Vlaanderen: 
Ellie Kuipers Ellie Kuipers –– 0474/29 05 620474/29 05 62

Startbijeenkomsten:Startbijeenkomsten:
5 november Gent5 november Gent

19 november Sint Niklaas19 november Sint Niklaas

21 januari Oudenaarde21 januari Oudenaarde


