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Oproep 502: Nieuwe krachten voor de kinderopvang

Situering

● Looptijd projecten:
o Start ten vroegste op 1 december 2020
o Einde is voorzien op 31 december 2023

● Looptijd trajecten:
o De individuele trajecten van de deelnemers kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2021.
o De individuele trajecten kunnen een flexibele looptijd hebben, maar eindigen uiterlijk op 31

december 2023.

De oproep wil de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van
kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en versterken. De oproep wil
hiermee een antwoord bieden op het knelpuntkarakter van de functie van kinderbegeleider van baby’s en
peuters in Vlaanderen en Brussel. Door het creëren van een meer divers personeelsbestand in de
kinderopvang wenst deze oproep ook bij te dragen aan een meer toegankelijke kinderopvang voor
kansengroepen.

De oproep richt zich tot organisaties in Vlaanderen en Brussel die groepsopvang voor baby’s en peuters
organiseren en opleidingsverstrekkers van een kwalificerende opleiding tot begeleider in de kinderopvang.
Het partnerschap heeft ervaring met het begeleiden van kwetsbare personen of is bereid expertise op te
bouwen doorheen het project.
We verwachten (lokale) partnerschappen die bovenstaande expertise bundelen. Het partnerschap omvat
minimaal één groepsopvang voor baby’s en peuters en één opleidingsverstrekker.

Doelgroep

Tot de finale doelgroep behoren werkzoekenden en niet-beroepsactieven met interesse in de functie van
kinderbegeleider voor baby’s en peuters.

Deze oproep wenst een geïntegreerd opleidings- en begeleidingstraject te creëren voor personen waarvoor
de bestaande opleidingen drempels opwerpen omwille van het ontbreken van essentiële randvoorwaarden
zoals opvang voor kinderen van het gezin of andere uiteenlopende persoonlijke en contextuele redenen.

De werkzoekenden en niet-beroepsactieve personen hebben een zekere afstand tot de arbeidsmarkt en
beschikken over het potentieel om mits een maatgerichte opleiding en begeleiding binnen een periode van
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maximum 2 jaar de kwalificatie te behalen en als kinderbegeleider in het normaal economisch circuit aan de
slag te gaan.
Werkzoekenden of niet-beroepsactieven met een profiel dat in aanmerking komt voor instap in de lokale
diensteneconomie behoren niet tot de doelgroep van deze oproep.

Deelnemers beschikken niet over een kwalificatie als kinderbegeleider bij start van het traject.

Verloop

1. ALGEMEEN PROJECTVERLOOP

Projecten organiseren via deze oproep op regionaal vlak een meer laagdrempelige opleiding en begeleiding
voor personen met interesse in het beroep van kinderbegeleider, maar waarvoor de modaliteiten in het
reguliere opleidingsaanbod (tijdelijk) niet haalbaar zijn. Door een meer flexibele opleiding en intensieve
begeleiding tijdens het werkplekleren, stage en inwerkperiode te voorzien, bieden projecten echte kansen
aan een brede, meer diverse groep van cursisten.

Projecten voorzien dus een geïntegreerd en kwalificerend opleidings- en begeleidingstraject voor
toekomstige kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters. De opleidingstrajecten zijn
daarbij complementair aan bestaande opleidingsinitiatieven in de regio.

De opleidingen die in het kader van deze oproep worden aangeboden, gelden als VDAB erkende
opleidingen. Voor cursisten die als werkzoekende ingeschreven zijn bij VDAB biedt dit enkele (financiële)
voordelen.

Tot de activiteiten van het opleidings- en begeleidingstraject behoren:
- Het toeleiden en screenen van deelnemers;
- Het uitvoeren van een individuele geïntegreerde begeleiding voor de deelnemers;
- Het aanbieden van een opleiding tot begeleider in de kinderopvang van baby’s en peuters;
- Het organiseren en begeleiden van werkplekleren en stage;
- Het samenwerken en coördineren tussen de partners alsook met andere relevante actoren;
- Het deelnemen aan de activiteiten van het lerend netwerk.

2. ACTIES

2.1. Toeleiding en screening

Projecten organiseren zelf de toeleiding van kandidaten naar de projecten, hiervoor kunnen ze
samenwerken met relevante partners uit de regio of ondernemen ze zelf actie. Toeleiding vanuit VDAB
en Actiris naar deze projecten is mogelijk. VDAB biedt geen garanties over het toeleiden van
deelnemers, lokaal kan hier wel met hen over afgestemd worden.

De screening en de intake van de kandidaten gebeurt door de projecten zelf, eventueel in
samenwerking met andere relevante partners uit de regio.

Als de deelnemer behoort tot de finale doelgroep van de oproep wordt inzagerecht door de promotor
of partner aangevraagd.

Wanneer de klant onbekend is bij VDAB, ondersteunt de promotor hem of haar in het volbrengen van
de inschrijving bij VDAB.
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Als deelnemers met een domicilie-adres in het Brusselse gewest nog niet zijn ingeschreven als
werkzoekende bij de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris, dan leiden de projecten de
Brusselse deelnemers toe naar Actiris. De werkzoekende kan zijn/haar inschrijving eenvoudig
raadplegen of aanmaken via My Actiris. Voor meer info kan je terecht op de volgende website:
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/hoe-opnieuw-inschrijven/.

Aandachtspunt: Het is belangrijk om bij kennismaking met de deelnemer na te gaan of de deelnemer
een uitkering ontvangt of vrijstelling geniet. In dit geval, onderzoek je als begeleider samen met VDAB
of de ESF-begeleiding kan samenlopen met de uitkering of vrijstelling. Een deelnemer die bijvoorbeeld
een ziekte-uitkering ontvangt, heeft om te kunnen deelnemen uitdrukkelijk goedkeuring nodig van zijn
adviserend geneesheer. Voor meer info zie https://www.vdab.be/re-integratie.

2.2. Individuele begeleiding

De projecten voorzien een individuele begeleiding voor de deelnemers. De individuele begeleiding
wordt flexibel en op maat vormgegeven. De begeleiding vertrekt vanuit de aanwezige competenties en
sterktes van de deelnemer en biedt een antwoord op de eventuele noden en hulpvragen van de
deelnemer. Tijdens deze begeleiding kan gewerkt worden aan het vervullen van randvoorwaarden of
opheffen van drempels om maximale kansen op ontplooiing van de deelnemer te bieden, het welzijn
van de deelnemer te bevorderen, de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en een volwaardige
deelname aan de samenleving te bevorderen. De voorkeur moet hierbij gaan naar een single point of
contact die de deelnemer gidst bij alle vragen tijdens het opleidings- en begeleidingstraject.

De projectuitvoerders begeleiden de deelnemers die het traject vroegtijdig stopzetten naar een
alternatief opleidingsaanbod of een passende begeleiding richting tewerkstelling. De projectuitvoerders
ondersteunen de geslaagde deelnemers in hun zoektocht naar een geschikte tewerkstelling en worden
waar mogelijk gestimuleerd om de deelnemers na het opleidingstraject aan te werven

Tijdens de opstartfase van de nieuwe kinderbegeleider – bij  effectieve tewerkstelling na het behalen
van de kwalificatie – biedt het project ook de nodige ondersteuning aan zowel nieuwe werknemer als
collega-kinderbegeleiders en werkgever om de duurzame tewerkstelling van de nieuwe
kinderbegeleider te kunnen waarborgen.

2.3. Opleiding

De opleiding voor het behalen van het certificaat Kinderbegeleider baby’s en peuters omvat minimaal
720 lestijden waarvan verschillende modules voor 50% uit werkplekleren bestaan. Projecten maken
gebruik van het nieuwe opleidingsprofiel Kindergebeleider baby’s en peuters gebaseerd op de

Beroepskwalificatie Kinderbegeleider baby's en peuters.

De opleidingsverstrekker heeft een erkenning als beroeps kwalificerend traject voor kinderbegeleider
baby’s en peuters, of beschikt over de onderwijsbevoegdheid om de opleiding in het Studiegebied
Specifieke personenzorg: Begeleider in de Kinderopvang / Kinderbegeleider Baby’s en Peuters in te
richten. Het aangeboden opleidingstraject resulteert minimaal in een beroepskwalificatie voor
begeleider in de kinderopvang voor baby’s en peuters. De opleiding kan gecombineerd worden met een
opleiding Aanvullende algemene vorming. Cursisten kunnen de opleiding dus volgen in een traject dat
leidt tot een diploma secundair onderwijs. De opleiding volgen met AAV zorgt voor een verzwaring van
het traject. Dit is enkel bedoeld wanneer partners inschatten dat AAV voor bepaalde kandidaten een
realistische meerwaarde is, met kans op slagen binnen de termijn van het ESF-project.

3
Versie juli 2022 ESF Vlaanderen - VDAB

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/hoe-opnieuw-inschrijven/
https://www.vdab.be/re-integratie
https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:BEROEPSKWALIFICATIE:::NO:1020:P1020_BK_DOSSIER_ID,P1020_HEEFT_DEELKWALIFICATIES:461,NEE


PROJECTFICHE – ESF VLAANDEREN - OPROEP 502 Nieuwe krachten voor de kinderopvang

De opleidingsverstrekker dient over een erkenning als opleidingspartners van VDAB te beschikken.
Indien u als opleidingsverstrekker nog geen erkenning heeft, kunt u een aanvraag tot opleidingspartner
indienen bij VDAB.

2.4. Stage

Het tweede luik van de opleiding bestaat uit een stage. Projecten ondersteunen en begeleiden de
deelnemers op de werkvloer tijdens hun leerproces. Dit kan gebeuren via zowel individuele gesprekken
als pedagogische ondersteuning op de werkvloer zelf. De opleidingsverstrekker en de organisator
kinderopvang werken voor dit luik nauw samen en vertrekken hierbij vanuit het individuele kunnen van
de cursisten.

2.5. Resultaat

Wie slaagt voor het opleidingstraject, behaalt minimaal een certificaat begeleider in de kinderopvang
voor baby’s en peuters. Deelname aan dit geïntegreerd traject resulteert voor de individuele
deelnemers zoveel mogelijk in duurzame tewerkstelling als kinderbegeleider.

Het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 streeft bij deze investeringsprioriteit naar een
minimaal resultaat van 15% van de deelnemers die werk zoekt (enkel voor niet-beroepsactieven), een
opleiding volgt, een kwalificatie behaalt of aan het werk is na afloop van de actie. Het resultaat
‘uitstroom naar werk’ wordt gemeten op het einde van de actie, nl. de laatste dag van de maand waarin
het traject wordt afgesloten in MLP. Voltijds werkend, deeltijds werkend en werkt regelmatig met
interim worden hierbij als ‘uitstroom naar werk’ beschouwd.

De resultaten van deze oproep en de afzonderlijke projecten worden bepaald aan de hand van
registratie van deelnemers in Mijn Loopbaan van Partners (MLP) van de VDAB.
Ter opvolging van deze resultaten ontvangt de promotor maandelijks een stand van zaken met het
aantal bereikte deelnemers en behaalde resultaten via MLP-monitoringstabellen van de afdeling ESF en
Duurzaam ondernemen.

Registratie in MLP

De stappen in de begeleiding van de deelnemer worden geregistreerd in Mijn Loopbaan voor Partners.

Bij voorkeur registreert slechts 1 organisatie per project (de opleidingsverstrekker).

De handleidingen zijn terug te vinden op Extranet:

1. TOEGANG MLP

Informatie over het verkrijgen van toegang tot MLP vind je op Extranet: https://extranet.vdab.be/.

2. MLP-OPLEIDING

In functie van het registreren van acties met deelnemers binnen deze oproep, is het mogelijk dat de
medewerkers van de promotor en partner(s) voorafgaand aan het recht tot registreren een opleiding
dienen te volgen. Meer info over toegang tot MLP vind op Extranet: https://extranet.vdab.be/.
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3. INZAGE IN HET KLANTENDOSSIER DMV EN DOORVERWIJZINGSLIJN.

De promotor bezorgt aan VDAB een lijst met de geselecteerde deelnemers. De VDAB bezorgt een
aangepast lijst. Inzagerechten in de individuele klantendossiers worden gegeven op basis van de
aangepaste lijst. Afspraken hieromtrent worden gemaakt tijdens de provinciale opstartvergaderingen.

VDAB geeft inzage aan de promotor in de klantendossiers met een doorverwijzingslijn.
VDAB kijkt na of de betrokken cliënt nog een actieve begeleidings- of opleidingslijn heeft bij een andere
partner.
Partners werken de doorverwijzing af. Zie handleiding ‘Doorverwijzing afwerken’ op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-wer
k.

Bij het aanmaken van de doorverwijzing schrijft de consulent van het sectorpunt van VDAB in de flap
“dienstverlening”, onder toelichting, weg dat klant start met een ESF-project om te vermijden dat
klanten eventueel worden doorgestuurd door bemiddelaars naar andere projecten.

VDAB-consulent geeft manueel inzagerechten aan de opleidingsverstrekker. Er is geen apart
inzagerechtenformulier nodig daar dit al in inlichtingenblad van de cursist zit vervat.

4. DE BEGELEIDING (DER-ESF)

Bij de start van de begeleiding wordt er een Begeleiding ikv ESF door de promotor geregistreerd met
toestand ‘Bezig’.
Zie Handleiding ‘Begeleiding i.k.v. ESF’ op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-wer
k.

Deze begeleidingslijn wordt geregistreerd bij de deelnemers die starten met de opleiding en bij klanten
die toegeleid zijn door VDAB (ook al starten ze niet met de opleiding).

5. DE SCREENING (SCREENINGSLIJN)

Door de promotor wordt de screening geregistreerd met een screeningslijn (DERSCR).
Zie Handleiding ‘screening registreren’ op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-wer
k.

De screeningslijn wordt geregistreerd bij de deelnemers die starten met de opleiding én bij deelnemers
die toegeleid zijn door VDAB (ook al starten ze niet met de opleiding). Zo is de VDAB-bemiddelaar op de
hoogte en is het dossier van de klant transparant.

De screeningslijn wordt afgesloten met ‘uitgevoerd’ in de samenvatting schrijf je het resultaat
(positief/negatief) weg.

Indien de screening negatief is (= de klant start niet met de opleiding) wordt de lijn ’ Begeleiding i.k.v.
ESF’  beëindigd.
Bij positieve screening ga je verder met stap 6.
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6. DE OPLEIDING (OPLEIDINGSLIJN) EN CURSISTENVERGOEDINGEN

De opleiding wordt geregistreerd met de VDAB-opleidingscode 904431 (Opleiding begeleider in de
kinderopvang Baby’s peuters).
!Opgelet. Indien de opleiding gecombineerd wordt met AAV, wordt de opleiding vanaf de start geregistreerd met

de VDAB-opleidingscode 904432 (Tweedekansonderwijs begeleider in de kinderopvang Baby’s peuters).

Belangrijk in functie van de tariefsuggestie (CVO’s): de VDAB-opleidingslijn moet aangemaakt zijn in MLP alvorens
de klant in te schrijven in het CVO!!

Naast het registreren van de opleiding worden ook de prestaties en vergoedingen door de partner
ingevoerd.
Zie Handleidingen
- Opleiding registreren.
- Cursistenvergoedingen
- Prestaties en vergoedingen

Op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoe
dingen.

Naast de opleidingslijn registreer je ook een ‘Begeleiding tijdens opleiding’ hier schrijf je de begeleiding tijdens de
opleiding weg.
Zie Handleiding ‘Begeleiding tijdens opleiding’ op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-werk.

De opleidingsduur voor de opleiding met opleidingscode 904431 en 904432 bedraagt maximaal 12
maanden.
Indien een deelnemer de opleiding niet binnen de 12 maanden kan afronden, vraag je aan de
projectopvolger VDAB met duidelijke motivering of de deelnemer nog  extra opleiding mag volgen.
Bij positief advies wordt de eerste opleidingslijn na een opleidingsduur van 12 maanden afgesloten met
uitgevoerd / niet geslaagd. Registreer je een tweede opleidingslijn met dezelfde opleidingscode met een
opleidingsduur van 3 tot maximum 6 maanden (= periode die de deelnemer nodig heeft om de
opleiding af te ronden). Je laat de deelnemer opnieuw een opleidingscontract ondertekenen. Bij het
einde van de opleiding, zet je de tweede opleidingslijn op uitgevoerd / geslaagd (bij positief resultaat) of
niet geslaagd (bij negatief resultaat).

7. STAGE

Bij deze opleiding horen ook stages. Je registreert een opleidingsstage.
Zie Handleiding ‘Stage registreren’ op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-v
ergoedingen.

Naast de stagelijn registreer je ook een ‘Begeleiding tijdens stage’.
Zie de handleiding ‘Begeleiding tijdens stage registreren op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-wer
k.

8. NAZORG
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Na de opleiding begeleid je de klant verder naar tewerkstelling toe. De duur van nazorg kan bepaald
worden in samenspraak tussen deelnemer en begeleider en op basis van de nood van de deelnemer.
Deze begeleiding registreer je met een jobmatchings-lijn.
Zie handleiding Jobmatching registreren op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-wer
k.

9. AFSLUITEN VAN HET DOSSIER

De individuele trajecten met de deelnemers hebben een flexibele duurtijd afgestemd op de noden van
elke deelnemer. De trajecten kunnen maximaal 24 maanden lopen.

Wanneer de begeleiding (inclusief nazorg) volledig is afgerond, plaats je de ESF-begeleiding op status
‘Uitgevoerd’ (UV) en registreer je de einddatum van de begeleiding.

Wanneer de begeleiding vroegtijdig wordt afgebroken, plaats je de ESF-begeleiding op status
‘Stopgezet’ (ST) en registreer je de datum waarop de begeleiding is stopgezet.

10. UP-TO-DATE HOUDEN KLANTENDOSSIER

Het is belangrijk dat het MLP-klantendossier steeds up-to-date blijft. Let er op dat de
randvoorwaarden, het jobdoelwit en de aanwezige competenties aangevuld zijn en het opgestelde CV
gepubliceerd werd. Controleer ook steeds de contactgegevens van de klant.

Het is belangrijk om de werkzoekende tijdens de begeleiding te ondersteunen in het leren werken met
Mijn Loopbaan zodat ze hun dossier nu en later in beheer kunnen nemen.
Zie handleiding ‘Mijn Loopbaan voor partners’ op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/handleidingen-mlp-algemeen.
En op de VDAB website: https://www.vdab.be/help/mijnloopbaan.

Projectuitvoerders bieden ook ondersteuning aan de deelnemer bij het positief uitvoeren van acties in
het kader van de contactstrategie van VDAB.

11. MONITORING

De monitoring van het project gebeurt op basis van de relevante gegevens in MLP en gegevens die de
projectuitvoerder zelf bijhouden. De MLP gegevens bieden zicht op het tijdsverloop van de begeleiding,
de uit te voeren en uitgevoerde acties. Bij start van de begeleiding dient de actie aangemaakt te worden
conform de richtlijnen in deze projectfiche. het VDAB-klantendossier. Zodra de begeleiding eindigt, sluit
men deze begeleidingslijn af met de toestand ‘Uitgevoerd’.

De MLP registratie laat ESF en VDAB toe eenduidig te rapporteren over het aantal werkzoekenden dat
gevat wordt door deze projecten en over de bereikte resultaten. Via MLP kan ook de trajectbegeleider
van de dienstverlener het volledige verloop opvolgen.

ESF stelt deze MLP-gegevens maandelijks ter beschikking van de promotor. De promotor vult
maandelijks de lijst van indicatoren aan en stuurt de aangevulde tabel daarna terug naar
maandtabellen@wse.vlaanderen.be.
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Contactpersonen bij ESF Vlaanderen

Oproepbeheerders
Delphine Ampe, 02 552 83 01, delphine.ampe@vlaanderen.be
Jelle Debaenst, 02 552 83 10, jelle.debaenst@vlaanderen.be

Departement Werk en Sociale Economie, Afdeling ESF
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel

Contactpersonen VDAB

Regio Projectopvolger Bemiddelaar Zorg

Limburg

Tinne Vermandel
(tinne.vermandel@vdab.be)
0495 62 11 69)

Elke Buntinx

Turnhout

Nicole Huybs
(Nicole.huybs@vdab.be 0471 52
92 90)

Inn Horemans

Roeselare

Inge Decloedt

(Inge.decloedt@vdab.be 0486
80 81 25)

Stefanie Verbeke

Stad Antwerpen

Nicole Huybs
(Nicole.huybs@vdab.be 0471 52
92 90)

Wanda Gybels

Regio Brugge, Kortrijk,
Ieper

Inge Decloedt

(Inge.decloedt@vdab.be 0486
80 81 25)

Stefanie Verbeke

Stad Gent

Koenraad Huybrechts

(Koenraad.huybrechts@vdab.be
0470 21 20 84)

Samira Mehamed

Brussel

Eva Verbeke

(Eva.verbeke@vdab.be 0477 99
40 87)

Tuur Desagher

Regio Mechelen,
Vilvoorde

Konnie Van Hoof

(Konnie.vanhoof@vdab.be 0498
94 58 70)

Ingrid Vandevoorde,
Hafida Lakhal

MLP-coaches per provincie
Voor registratie technische vragen zie Contactformulier MLP op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/alles-over-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp/wie-helpt-je-verder.

Expert kennisbeheerders zorg en onderwijs
Liesbeth Alen, liesbeth.alen@vdab.be

Projectleider Samenwerking
Stef Vanderhaeghen, stef.vanderhaeghen@vdab.be
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PROJECTFICHE – ESF-OPROEP 502 Nieuwe krachten voor de kinderopvang

Overzicht projectpartners

Projectnummer Projectnaam Promotor en partners IKP OE Financieringsnummer
9947 NIKO(L) Provinciale Commissie Buitenschoolse

Opvang
Vormingscentrum Hoger Instituut Voor
Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout

155216-000
10222264-000

10023256
10012211

EEWP013

CVO Qrios Hasselt / Hoofdzetel 181557-000 10010822
GO! CVO CURSA 10222582-041 10021096

9971 Nieuwe krachten voor de
kinderopvang

Vormingscentrum Hoger Instituut Voor
Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout

10222264-000 10012211 EEWP014

CVO LBC- NVK Turnhout 10449870-003 10013632
CVO HIK Mol 10354402-000 10011194

9976 RSL4KIDS Syntra West 7860-014 10019076 EEWP017
9986 Kansen voor talent in de

kinderopvang
Stad Antwerpen 141014-000 10020716 EEWP015

LBC 10449870-012 10023300
Encora Antwerpen 10476536-010 10022497

9988 BIKO West Huis van het Nederlands
West-Vlaanderen

10381027-001 10016653 EEWP018

CVO SVG Brugge 8190-008 10022836
CVO MIRAS Kortrijk 10652782-000 10019836
CVO MIRAS Ieper 10652782-002 10023318

10005 Nieuwe krachten voor de Gentse
Kinderopvang

Stadsdiensten AC Portus 141052-138 10023299 EEWP019

Hoofdzetel van : Provinciaal Centrum voor
Volwassenenonderwijs Vormingsleergang
voor Sociaal en Pedagogisch Werk (= CVO
Groeipunt)

10234577-060 10021076

10009 nieuwe kracht voor de kinderopvang kinderdagverblijf Ukelele vzw 10418847-001 10023298 EEWP020
Syntra Brussel vzw 10285394-000 10009610

10012 onontgonnen talent kleurt de
kinderopvang

Felies vzw 33552-000 10023296 EEWP016

CVO LBC Mechelen 10449870-014 10017613
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