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Verklaring levensreddend handelen 

1 Situering 

Federale regelgeving bepaalt aan welke vereisten een kinderbegeleider moet voldoen. Zo is onder 
meer een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen vereist (Vergunningsbesluit 
van 22 november 2013, art. 43). 

Het ministerieel besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 no-
vember bepaalt in art. 4 de inhoud van dat attest. 

Pas afgestudeerden uit een opleiding waarin levensreddend handelen geïntegreerd is in het leer-
plan/de opleiding moeten pas binnen drie jaar nadat ze afgestudeerd zijn over een dergelijk attest 
beschikken. Wie niet uit een opleiding komt waarin levensreddend handelen geïntegreerd is, moet 
als startende kinderbegeleider bij aanvang van zijn/haar tewerkstelling in de kinderopvang over zo'n 
attest beschikken. Het attest wordt om de drie jaar hernieuwd. 

Daarnaast is voor het structuuronderdeel “Kinderbegeleider duaal” het attest als een bijzondere 
toelatingsvoorwaarde vereist. In de toekomst kan dit attest ook vereist zijn om andere structuuron-
derdelen aan te vatten. Als dat het geval wordt, nemen we hierover tijdig informatie op in deze Me-
dedeling. 

2 Verklaring bij eindstudiebewijs 

2.1 Kinderzorg bso 

Kind en Gezin raadt de sector van kinderopvang aan om aan pas afgestudeerden een schriftelijk be-
wijs te vragen, dat aantoont dat een opleiding levensreddend handelen in het leerplan is opgeno-
men. In het leerplan van het 3de leerjaar van de derde graad Kinderzorg bso wordt levensreddend 
handelen en kwaliteitsvol handelen in noodsituaties vermeld. 
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Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een model van verklaring opgesteld dat is afgetoetst bij Kind 
en Gezin. Als bijlage 1 bij deze mededeling is dit model gevoegd. Het is belangrijk om het logo van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen mee op te nemen in de verklaring die de school uitreikt. 

2.2 Begeleider in de kinderopvang dbso 

De dbso-opleidingskaart Begeleider in de kinderopvang vermeldt onder meer het toepassen van 
EHBO als competentie bij het instaan voor de dagelijkse begeleiding en de verzorging van het kind. 
Levensreddend handelen bij kinderen dient specifiek aan bod te komen tijdens de opleiding. 

Op het einde van de opleiding kan het centrum van deeltijds onderwijs een verklaring uitreiken die 
aangeeft dat de leerling voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 25 november 
2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een model van verklaring opgesteld dat is afgetoetst bij Kind 
en Gezin. Als bijlage 2 bij deze mededeling is dit model gevoegd. Het is belangrijk om het logo van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen mee op te nemen in de verklaring die het centrum uitreikt. 

3 Verklaring als toelatingsvoorwaarde in het structuuronderdeel “Kinderbe-
geleider duaal” 

Voor het structuuronderdeel “Kinderbegeleider duaal” - dat wordt georganiseerd als een specialisa-
tiejaar in het 3de leerjaar van de derde graad bso, studiegebied personenzorg - gelden enkele bij-
zondere toelatingsvoorwaarden. Zo moet de leerling onder meer uiterlijk op 30 september van het 
betrokken schooljaar in het bezit zijn van een attest van kennis van levensreddend handelen bij kin-
deren. 

Dit attest kan worden behaald bij een (externe) opleidingsorganisatie (zie punt 4). Het is ook moge-
lijk dat de onderwijsinstelling die het duale structuuronderdeel aanbiedt het levensreddend hande-
len in de maand september aan bod laat komen en de leerlingen vervolgens na een positieve evalua-
tie een verklaring uitreikt. Als bijlage 3 bij deze mededeling is een model gevoegd. Het is belangrijk 
om het logo van Katholiek Onderwijs Vlaanderen mee op te nemen in de verklaring die de school of 
het centrum uitreikt. 

4 Opleiding 

Via de website van Kind en Gezin is een volledig overzicht terug te vinden van de opleidingsorgani-
saties die bevoegd zijn voor het geven van de basisopleiding reanimatie van kinderen. In dit over-
zicht is enkel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als opleidingsorganisatie opgenomen. Hieronder val-
len alle afzonderlijke katholieke scholen en centra die opleidingen aanbieden die voorbereiden op 
kinderbegeleider: 

Kind en Gezin erkent op basis van een verklaring op erewoord gegeven door Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen dat de opleiding levensreddend handelen is geïntegreerd in de curricula van de oplei-
dingen/structuuronderdelen: 

• 3de leerjaar van de derde graad kinderzorg bso; 
• kinderbegeleider (duaal); 
• begeleider in de kinderopvang dbso. 

Mits de katholieke scholen/centra voldoen aan de vereiste voorwaarden wat betreft de basisoplei-
ding, de lesgever en het uit te reiken attest (zie in verklaring op erewoord; bijlage 4 bij de medede-
ling) mogen zij de verklaring levensreddend handelen uitreiken. 
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Door middel van die verklaring toont de houder ervan aan dat hij een opleiding levensreddend han-
delen bij kinderen heeft gevolgd van minstens drie uur dat bestaat uit een theoretisch deel en een 
praktisch deel. 

Kinderbegeleiders moeten deze basisopleiding levensreddend handelen minstens om de drie jaar 
volgen. 

Bijlage 

• MLER_047_B01_Verklaring levensreddend handelen Kinderzorg bso 
• MLER_047_B02_Verklaring levensreddend handelen Begeleider in de kinderopvang dbso 
• MLER_047_B03_Verklaring levensreddend handelen Kinderbegeleider duaal 
• MLER_047_B04_Verklaring op erewoord 
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