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Competentieprofiel

Voor zowel de begeleiders van baby’s en peuters als voor de begeleiders van schoolgaande
kinderen werden 15 competenties vastgelegd door de Vlaamse Regering. Je vindt ze terug in de
Vlaamse Kwalificatiedatabank.

Surf hiernaar en geef 'kinderbegleider' op als zoekterm:
https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:BEROEPSKWALIFICATIE_ZOEKEN

Hieronder vind je onze vereenvoudigde versie.
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