
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2007 wordt aan de heer Koen Verlaeckt, geboren te
Dendermonde op 13 juni 1966, bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2006 met ingang van 1 maart 2006
benoemd tot raadgever met de rang van kabinetschef van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen,
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, met ingang van 10 oktober 2007 eervol ontslag verleend.

Met ingang van dezelfde datum wordt de uitbetaling van zijn salariscomplement stopgezet.
Dit besluit wordt aan betrokkene medegedeeld en een afschrift ervan wordt ter kennisgeving aan het Rekenhof

toegezonden.
De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is

belast met de uitvoering van dit besluit.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2007 wordt aan de heer Tim Hermans, geboren te Leuven op
10 juli 1974, bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 met ingang van 1 september 2006 benoemd tot
kabinetschef van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
met ingang van 10 oktober 2007 eervol ontslag verleend.

Met ingang van dezelfde datum wordt de uitbetaling van zijn salariscomplement stopgezet.
Dit besluit wordt aan betrokkene medegedeeld en een afschrift ervan wordt ter kennisgeving aan het Rekenhof

toegezonden.
De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is

belast met de uitvoering van dit besluit.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2007 wordt aan de heer Paul Vanholsbeeck, geboren te
Schaarbeek op 16 maart 1955, bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 met ingang van
1 september 2006 benoemd tot raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef van de Vlaamse minister van
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, wordt met ingang van 10 oktober 2007 eervol
ontslag verleend.

Met ingang van dezelfde datum wordt de uitbetaling van zijn salaris stopgezet.
Aan de heer Paul Vanholsbeeck wordt met ingang van 10 oktober 2007 een forfaitaire toelage wegens ontslag

toegekend voor een periode van 5 maanden, voorzover voldaan is aan de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering.

Dit besluit wordt aan betrokkene medegedeeld en een afschrift ervan wordt ter kennisgeving aan het Rekenhof
toegestuurd.

De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is
belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[S − C − 2007/36798]

5 OKTOBER 2007. — Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale kwaliteitsnorm en van het diploma of
het getuigschrift opdat een mini-crèche of een zelfstandig kinderdagverblijf in aanmerking kan komen
voor financiële ondersteuning

De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 22 december 2006;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 over het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 en 31 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007 en 28 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2007 houdende de voorwaarden inzake financiële
ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen, inzonderheid op artikel 8 en 21;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2007 tot bepaling van de minimale kwaliteitsnorm en van het diploma
of het getuigschrift opdat een mini-crèche of zelfstandig kinderdagverblijf in aanmerking kan komen voor de financiële
ondersteuning;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoërdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
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Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de kwalificatiemogelijkheden dringend geactualiseerd moeten worden en dat het bestaande
ministerieel besluit verbeterd moet worden,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° Kind en Gezin : het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, opgericht bij
het decreet van 30 april 2004;

2° voorziening : zelfstandig kinderdagverblijf of mini-crèche als vermeld in artikel 1, 7° en 8°, van het besluit van
de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de
opvang op bestendige wijze van kinderen;

3° KWAPOI : instrument waarmee de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de pedagogische aanpak van de voorziening
evalueren, opgesteld door Kind en Gezin;

4° Z-KWAPOI : zelfevaluatie-instrument voor de pedagogische aanpak van de voorziening, opgesteld door Kind
en Gezin;

5° ZiKo : zelfevaluatie-instrument voor het meten van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in
de opvang, opgesteld door Kind en Gezin.

Art. 2. Een voorziening kan in aanmerking komen voor de financiële ondersteuning, vermeld in het besluit van
de Vlaamse Regering van 23 maart 2007 houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige
opvangvoorzieningen, ais ze voldoet aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit.

Art. 3. De voorziening beantwoordt aan een minimale kwaliteitsnorm in de dienstverlening door te voldoen aan
de hiernavolgende voorwaarden :

1° ze behaalt minimum een score 4 op het KWAPOI;

2° ze evalueert zichzelf jaarlijks met het Z-KWAPOI of het Ziko;

3° ze toont aan dat haar werking bijgestuurd en verbeterd wordt op basis van de bevindingen van het Z-KWAPOI
of het Ziko.

Art. 4. § 1. Alle verantwoordelijken van de voorziening hebben een grondige kennis van het Nederlands. Die
kennis blijkt uit het diploma, studiegetuigschrift of examen, vermeld in artikel 24 van het decreet van 30 april 2004 tot
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

§ 2. Alle verantwoordelijken van de voorziening beschikken over :

1° ofwel een attest van de cursus ″verantwoordelijke in de kinderopvang″, die georganiseerd wordt door
Syntracentra, op voorwaarde dat de cursus ″begeleider buitenschoolse opvang″ erin geïntegreerd is;

2° ofwel een diploma of certificaat van een van de hierna vermelde opleidingen :

a) uit het beroepssecundair onderwijs : het derde jaar van de derde graad ″kinderzorg″; de opleiding ″kinderzorg″
van het volwassenenonderwijs; de opleiding ″kinderzorg/begeleider in de kinderopvang″ van het volwassenenonder-
wijs; het derde jaar van de derde graad van een ″naamloos leerjaar″ ais bij dat diploma een attest is gevoegd waarop
vermeld is dat het leerplan kinderzorg volledig is gevolgd en ais dat attest door de bevoegde verificateur van
Onderwijs voor waar en echt verklaard is; de opleiding ″begeleider in de kinderopvang″ van het experimentele
modulaire beroepssecundair onderwijs; het derde jaar van de vierde graad verpleegkunde″;

b) uit het technisch secundair onderwijs : het tweede jaar van de derde graad ″sociale en technische
wetenschappen″; het tweede jaar van de derde graad ″jeugd- en gehandicaptenzorg″; het tweede jaar van de derde
graad ″gezondheids- en welzijnswetenschappen″; het derde jaar van de derde graad ″internaatswerking″ of
″leefgroepenwerking″; de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg″ van het volwassenenonderwijs;

c) uit het hoger of universitair onderwijs : hoger onderwijs van een of meer cycli; hoger onderwijs van sociale
promotie van het korte type; universitair onderwijs van een of meer cycli; bacheloropleiding; masteropleiding;

3° ofwel, voor voorzieningen die enkel opvang voor schoolgaande kinderen aanbieden, hetzij een attest van de
opleiding ″begeleider buitenschoolse opvang″, gegeven door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie,
hetzij een certificaat″begeleider buitenschoolse opvang″ van het volwassenenonderwijs, hetzij een titel van
beroepsbekwaamheid ″begeleider buitenschoolse opvang″ als vermeld in het decreet van 30 april 2004 over het
verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

4° ofwel een voor 1 september 2008 behaald attest van hetzij de 8-daagse cursus ″verantwoordelijke van
particuliere kinderdagverblijven″, georganiseerd door het centrum voor volwassenenonderwijs, Vormingsleergangen
voor Sociaal en Pedagogisch Werk in Kortrijk, hetzij een attest van de 8-daagse cursus ″dagopvang jonge kinderen″,
georganiseerd door het centrum voor volwassenenonderwijs TNA, afdeling VLOD in Antwerpen.

Art. 5. Het ministerieel besluit van 23 april 2007 tot bepaling van de minimale kwaliteitsnorm en van het diploma
of het getuigschrift opdat een mini-crèche of zelfstandig kinderdagverblijf in aanmerking kan komen voor de financiële
ondersteuning wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 maart 2007.

Brussel, 5 oktober 2007.

S. VANCKERE
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