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Vanaf 1 september 2009 moeten onthaalouders en personeel van opvangvoorzieningen een attest
hebben van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen.
De voorwaarden waaraan dergelijke basisopleiding en het bijhorende attest moeten voldoen, zijn
vastgelegd in een ministerieel besluit.
Deze mededeling geeft waar nodig uitleg over de artikels van dit nieuwe besluit.

Inleiding
Aangesloten onthaalouders en het minimaal vereiste personeel van erkende opvangvoorzieningen
moeten een attest hebben van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen, volgens
de bepalingen die de minister vastlegt. Dat is regelgevend bepaald in de erkenningsbesluiten van
de Vlaamse Regering.
Ook zelfstandige onthaalouders en de medewerkers van zelfstandige opvangvoorzieningen
moeten zo’n attest hebben. Dat is regelgevend bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering
dat de voorwaarden regelt om een attest van toezicht te krijgen.
Tot nog toe waren de bepalingen niet vastgelegd door de minister. De verplichting kon dan ook
niet geconcretiseerd en gerealiseerd worden. Het ministerieel besluit van 26 februari 2009 brengt
daar verandering in.
Alle onthaalouders en personeel in opvangvoorzieningen krijgen tot 1 september 2009 de tijd om
het verplichte attest te behalen. Als dit niet haalbaar is, omdat er tijdelijk geen vrije plaatsen
meer zijn bij de opleidingsorganisaties, moeten alle onthaalouders en het personeel op 1
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september 2009 schriftelijk kunnen aantonen dat zij ingeschreven zijn voor een basisopleiding
reanimatie die vóór 31 december 2009 zal plaatsvinden.

Besluit
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
2° personeel: het minimaal vereiste personeel van een kinderdagverblijf, vermeld in artikel 7, 7°
van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake
erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, en van een
initiatief voor buitenschoolse opvang, vermeld in artikel 12, 11° van het besluit van de Vlaamse
Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiering van
initiatieven voor buitenschoolse opvang, alsook de verantwoordelijken en de begeleiders van een
zelfstandige opvangvoorziening, vermeld in artikel 4, 2° en 3° en 7 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor
zelfstandige opvangvoorzieningen, alsook de begeleiders en de doelgroepwerknemers van een
lokale dienst, vermeld in artikel 25, 12° en 27, lid 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van
9 mei 2008 houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale
diensten buurtgerichte kinderopvang
Het minimaal vereiste personeel dat in een erkende voorziening instaat voor de opvang van de
kinderen en verantwoordelijken en begeleiders van een zelfstandige voorziening, moeten een
attest levensreddend handelen bij kinderen hebben.
Medewerkers die niet instaan voor de opvang van de kinderen, zoals bv. de kok, de poetsvrouw
of de klusjesman, zijn niet verplicht om dit attest te hebben. Kind en Gezin beveelt hen evenwel
aan om de basisopleiding samen met de begeleiders en de verantwoordelijke te volgen.
3° onthaalouders: onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst voor onthaalouders die
erkend is door Kind en Gezin en zelfstandige onthaalouders.
Alle onthaalouders moeten een attest levensreddend handelen bij kinderen hebben.
Dienstverantwoordelijken die instaan voor de begeleiding van aangesloten onthaalouders zijn niet
verplicht om dit attest te hebben. Kind en Gezin beveelt hen evenwel aan om de basisopleiding
samen met de onthaalouders te volgen.
Artikel 2
Startend personeel en startende onthaalouders beschikken, binnen de zes maanden na het begin
van hun tewerkstelling in de kinderopvang, over een attest als vermeld in het eerste lid.
Starters krijgen maximaal zes maanden de tijd om het attest levensreddend handelen bij
kinderen te behalen. Kind en Gezin beveelt evenwel aan dat zij dit al vóór de start van de opvang
zouden doen.
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Pas afgestudeerden uit een opleiding waarin levensreddend handelen geïntegreerd is in het
leerplan, beschikken binnen drie jaar nadat ze afgestudeerd zijn over een attest als vermeld in
het eerste lid.
Kind en Gezin beveelt aan pas afgestudeerden aan om een schriftelijk bewijs te vragen, dat
aantoont dat een opleiding levensreddend handelen in het leerplan opgenomen was.
Artikel 3
Het attest toont aan dat de houder ervan een opleiding levensreddend handelen bij kinderen
heeft gevolgd van minstens drie uur, die uit de volgende onderdelen bestaat:
1° een theoretisch deel, waarbij minstens de volgende onderwerpen aan bod komen: de typische
gevaren voor kinderen, de basisprincipes van de eerste hulp, het stappenplan van reanimatie
volgens de geldende ERC-richtlijnen en het bewustzijn, de ademhaling en de circulatie;
2° een praktisch deel, waarbij ruim de tijd gegeven wordt om te oefenen en waarbij minstens de
volgende onderwerpen aan bod komen: het inoefenen van reanimatie van kinderen op poppen
met de maat van de opgevangen kinderen, de handelingen bij verslikken en stikken, en de
veiligheidshouding
De verantwoordelijken van diensten voor onthaalouders en opvangvoorzieningen en de
zelfstandige onthaalouders moeten nagaan of bovenstaande onderdelen op het attest terug te
vinden zijn en tijdens de basisopleiding aan bod kwamen.
“ERC-richtlijnen” staat voor de richtlijnen van de European Resuscitation Council.
Artikel 4
Het attest toont aan dat de opleiding aangepast is aan de leeftijd van de opgevangen kinderen.
De verantwoordelijken van diensten voor onthaalouders en opvangvoorzieningen en de
zelfstandige onthaalouders moeten er bij het boeken van de basisopleiding op letten dat zij een
opleiding volgen aangepast aan de leeftijd van de opgevangen kinderen.
Binnen ERC zijn er 2 leeftijdsgebonden technieken: de reanimatie van baby’s tot 1 jaar en de
reanimatie van kinderen vanaf 1 jaar tot de puberteit.
Wie kinderen van 0 tot 3 jaar opvangt, moet een basisopleiding volgen waarin beide technieken
worden aangeleerd.
Wie kinderen van 2,5 tot 12 jaar opvangt, moet een basisopleiding volgen waarin de techniek
van reanimatie van kinderen vanaf 1 jaar tot de puberteit wordt aangeleerd.
Wie kinderen van 0 tot 12 jaar opvangt, moet een basisopleiding volgen waarin beide technieken
worden aangeleerd.
Bovenstaande informatie moet ook op het attest terug te vinden zijn.

Artikel 5
Het attest toont aan dat de opleiding gegeven is door personen die beschikken over:
1° een medische of verpleegkundige opleiding en in die hoedanigheid beschikken over actuele
praktijkervaring;
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2° actuele kennis inzake levensreddend handelen bij kinderen en ervaring in het aanleren van
levensreddend handelen volgens de actueel geldende ERC-richtlijnen
De verantwoordelijken van diensten voor onthaalouders en opvangvoorzieningen en de
zelfstandige onthaalouders moeten bij het aanvragen van de basisopleiding nagaan of de
lesgever voldoet aan deze voorwaarden.
Artikel 6
Het personeel en de onthaalouders moeten de basisopleiding levenreddend handelen minstens
om de drie jaar volgen. Het attest bevat de datum waarop ze die opleiding hebben gevolgd.
De verantwoordelijken van diensten voor onthaalouders en opvangvoorzieningen en de
zelfstandige onthaalouders moeten er op letten dat de datum op het attest staat.
Zij moeten ook minstens om de drie jaar een nieuwe basisopleiding te volgen. Kind en Gezin
raadt evenwel aan om de techniek jaarlijks op te frissen.
Belangrijk: wie tussen 2005 en 2007 een basisopleiding baby- en peuterreanimatie gevolgd heeft
in het kader van het sensibiliseringsproject van Kind en Gezin en hiervoor 20 euro financiële
tegemoetkoming heeft ontvangen, beschikt op dit moment over een geschikt attest. Dit attest is
3 jaar geldig. Je hoeft geen nieuw exemplaar van het attest bij de opleidingsorganisatie op te
vragen.
Wie tussen 2007 en eind 2009 een basisopleiding kinderreanimatie gevolgd heeft (of zal volgen)
in het kader van het sensibiliseringsproject dat momenteel nog loopt en hiervoor een beroep
deed (of zal doen) op de 20 euro financiële tegemoetkoming is ook in orde. Ook dit attest is 3
jaar geldig. Opgelet: wanneer je kinderen tussen 0 en 3 jaar opvangt, is deze basisopleiding voor
jou onvoldoende.
Ook wie recent een basisopleiding reanimatie gevolgd heeft bij één van de organisaties die is
opgenomen in de lijst van Kind en Gezin, beschikt op dit moment over een geschikt attest. Dit
mits hij kan aantonen dat zowel de inhoud als de lesgever aan de voorwaarden zoals bepaald in
het huidig ministerieel besluit voldeden. Dit attest is 3 jaar geldig.
Artikel 7
Het attest wordt afgeleverd door een organisatie die opgenomen is in de lijst die Kind en Gezin
heeft bekendgemaakt, op basis van een verklaring op erewoord vanwege de organisatie, waarin
bevestigd wordt dat enerzijds aan de voorwaarden van artikel 3 en 5 is voldaan en anderzijds dat
de door Kind en Gezin bepaalde richtlijnen worden nageleefd.
De verantwoordelijken van diensten voor onthaalouders en opvangvoorzieningen en de
zelfstandige onthaalouders moeten bij het aanvragen van de basisopleiding nagaan of de
opleidingsorganisatie in de lijst is opgenomen.
Let daarbij op: de lijst kan regelmatig bijgewerkt worden. Opleidingsorganisaties die aan de
voorwaarden voldoen, kunnen altijd een aanvraag indienen bij Kind en Gezin om in de lijst
opgenomen te worden. Kind en Gezin behoudt zich echter ook het recht toe om organisaties die
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niet langer aan de voorwaarden voldoen of waar onregelmatigheden worden vastgesteld te
schrappen.
Je kan de lijst vinden op de website van Kind en Gezin.
Je kan de lijst ook opvragen bij de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100, elke werkdag
tussen 8u en 20u.

Will Verniest
Afdelingshoofd Kinderopvang

