
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[C − 2003/35580]
28 MEI 2002. — Omzendbrief WEL/KWAL/01/1

betreffende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen

Deze omzendbrief vult de vorige versie WEL/KWAL/98/1 van 16 november 1998 aan op 1 punt : de erkenning
van de opleiding tot polyvalent verzorgende, waarvan de eerste cursisten in 2001 afstudeerden. Een verdere actualisatie
en/of aanpassing wordt slechts overwogen na overleg met de bevoegde federale minister.

Uitgebreide versie van de opleidingstitels die in aanmerking komen voor artikel 2, § 4, als verzorgingspersoneel
in toepassing van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 van de Minister van Sociale Zaken.

OPLEIDINGSTITEL OPMERKINGEN

1. brevet van kinderverzorg(st)er; uitgereikt t.e.m. het school-
jaar 85-86;

2. studiegetuigschrift van het zesde leerjaar van het beroepssecundair onderwijs of
kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs,
uitgereikt in de onderverdeling Kinderverzorging B.S.O.

uitgereikt t.e.m. het school-
jaar 93-94

3. studiegetuigschrift van het 6e leerjaar van het beroepssecundair onderwijs of
kwalificatiegetuigschrift van het 6e leerjaar van het secundair onderwijs, uitgereikt
in de onderverdeling gezins- en sanitaire hulp B.S.O.

uitgereikt t.e.m. het school-
jaar 93-94;

4. studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs, uitgereikt in de studierichtingen kinderverzorging B.S.O. of gezins-
en sanitaire hulp B.S.O.

uitgereikt vanaf het school-
jaar 95-96;

5. studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs, uitgereikt in de studierichting verzorging B.S.O.

vanaf het schooljaar 96-97

6. getuigschrift van hoger secundair onderwijs, uitgereikt in de onderverdeling
verpleegaspirant(e), T.S.O.

uitgereikt t.e.m. het school-
jaar 90-91.

7. getuigschrift van hoger secundair onderwijs (1) of kwalificatiegetuigschrift van
het 6e leerjaar van het secundair onderwijs (2), uitgereikt in de onderverdeling
bijzondere jeugdzorg T.S.O.;

(1) uitgereikt t.e.m. het
schooljaar 90-91;
(2) uitgereikt t.e.m. het
schooljaar 93-94;

8. diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in de studierichting verpleegaspi-
ranten T.S.O. of bijzondere jeugdzorg T.S.O.

uitgereikt vanaf het school-
jaar 91-92;

9. studie- of kwalificatiegetuigschrift van het 7e vervolmakings- of specialisatiejaar,
uitgereikt in de onderverdelingen bijzondere jeugdzorg T.S.O., leefgroep(en)werking-
bijzondere jeugdzorg T.S.O., leefgroepwerking T.S.O.;

uitgereikt t.e.m. het school-
jaar 90-91;

10. studie- of kwalificatiegetuigschrift van het 7e vervolmakings- of specialisatie-
jaar, uitgereikt in de onderverdeling leefgroep(en)werking-bijzondere jeugdzorg
T.S.O.

uitgereikt t.e.m. het school-
jaar 94-95;

11. studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, uitgereikt in de
studierichting leefgroepenwerking T.S.O.;

uitgereikt vanaf het school-
jaar 95-96;

12. getuigschrift van hoger secundair onderwijs (1), of studie- of kwalificatiege-
tuigschrift van het 7e vervolmakingsjaar van het secundair onderwijs (2) uitgereikt
in de onderverdeling personenzorg B.S.O.;

(1) uitgereikt t.e.m. het
schooljaar 90-91;
(2) uitgereikt t.e.m. het
schooljaar 94-95;

13. diploma van secundair onderwijs (1), of studiegetuigschrift van het
3e leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (2), ingericht onder de
vorm van een vervolmakingsjaar, uitgereikt in de studierichting personenzorg
B.S.O.;

(1) uitgereikt vanaf het
schooljaar 91-92;
(2) uitgereikt t.e.m. het
schooljaar 96-97;

14. diploma van het secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het 3e jaar van
de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een
specialisatiejaar, uitgereikt in de studierichtingen kinderzorg B.S.O., thuis- en
bejaardenzorg B.S.O.

uitgereikt vanaf het school-
jaar 97-98

15. het kwalificatiegetuigschrift van de opleiding personenzorg uit het Buitenge-
woon Secundair Onderwijs;

ALGEMENE OPMERKINGEN

— « getuigschrift van hoger secundair onderwijs » wordt vervangen door « diplo-
ma van secundair onderwijs »

vanaf het schooljaar 91-92

— afschaffing van het kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar of van de
tweede leerjaar van de derde graad

vanaf het schooljaar 94-95

— geen homologatie meer van sommige studiebewijzen maar van rechtswege
geldend bij de uitreiking door de school

vanaf het schooljaar 94-95
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2. De volgende opleidingen blijven door de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
erkend.

1. Overeenkomstig artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 1988 en alle wijzigende
besluiten tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
en van de opleidingscentra voor gezins- en bejaardenhelpsters :

— de personen die houd(st)er zijn van een bekwaamheidsattest van gezins- en bejaardenhelp(st)er
of polyvalent verzorgende afgeleverd door een erkend opleidingscentrum;

— alle personen die over een inschrijvingsbewijs van gezins- en/of bejaardenhelp(st)er of
verzorgende, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap, beschikken;

2. nursing hostess afgeleverd vóór 26 mei 1992;

3. de opleiding verzorging-onderhoud en bejaardenverzorgster ingericht door het Vormingscentrum
Bassevelde tot en met de cyclus 1993-1995;

4. getuigschrift van ziekendienster-bejaardenhulp en ziekendienster ingericht door het O.C.M.W.,
voorheen C.O.O., te Hasselt, afgeleverd vóór 26 mei 1992;

5. getuigschrift gasthuishelpster-gasthuishelper uitgereikt door het Hoger Instituut voor Verpleegkunde,
te Antwerpen, afgeleverd tot en met het schooljaar 1970-1971;

6. ziekenhuisassistente, verpleegassistente, ziekenoppaster en andere opleidingen van hetzelfde niveau
of daarmee gelijkgesteld, van het secundair onderwijs of minimum geslaagd in het eerste jaar;

7. gebrevetteerde verpleegkundige of minimum geslaagd in het eerste jaar (onderwijsniveau aanvullend
secundair beroepsonderwijs);

8. gegradueerde verpleegkundige of minimum geslaagd in het eerste jaar (onderwijsniveau paramedisch
hoger onderwijs);

9. vroedvrouw of minimum geslaagd in het eerste jaar (paramedisch hoger onderwijs);

10. assistent(e) in de psychologie in het hoger niet-universitair onderwijs;

11. sociaal assistent(e) of maatschappelijk assistent(e) in het hoger niet-universitair onderwijs;

12. gegradueerde in de orthopedagogie of minimum geslaagd in het tweede jaar;

13. gegradueerde in de ergotherapie of minimum geslaagd in het tweede jaar;

14. gegradueerde in de arbeidstherapie of minimum geslaagd in het tweede jaar;

15. gegradueerde in de sociale readaptatiewetenschappen of minimum geslaagd in het tweede jaar;

16. gegradueerde in de kinesitherapie of minimum geslaagd in het tweede jaar;

17. licentiaat in de kinesitherapie of minimum geslaagd in het tweede jaar;

18. gegradueerde in de logopedie of minimum geslaagd in het tweede jaar;

19. licentiaat in de logopedie of minimum geslaagd in het tweede jaar;

20. sociaal pedagogische vormingsleergangen voor opvoeders in dienstverband (VLOD), attest na 3 jaar
opleiding van begeleider-animator voor bejaarden;

21. sociaal pedagogische vormingsleergangen voor opvoeders in dienstverband (VLOD), attest na 2 jaar
opleiding van animatieverantwoordelijke;

22. hoger secundair technisch onderwijs, vormingsleergangen voor opvoeders in dienstverband;

23. logistiek helper in de bejaardenzorg uitgereikt door de v.z.w. WEB, Werkervaringsbedrijven, te
Turnhout, voor de opleidingscyclus 1993-1994;

24. organisatiehulp uit het 2e jaar van de derde graad B.S.O. en organisatieassistentie na het
specialisatiejaar, onderverdeling Personenzorg;

25. gekwalificeerde verzorg(st)er residentiële- en thuishulp uit de derde graad B.S.O;, tweede jaar,
afdeling logistieke hulp in het alternerend onderwijs;

26. gegradueerde in de gezinswetenschappen van het Centrum voor Gezinswetenschappen, sociaal hoger
onderwijs van het korte type voor sociale promotie;

27. kwalificatiegetuigschrift van het Deeltijds Secundair Beroepsonderwijs van minstens 2 studiejaren van
de afdelingen bejaardenhelp(st)er, familiaal help(st)er en sanitair help(st)er.

3. Voor de Vlaamse Gemeenschap worden de opleidingen erkend die door de andere bevoegde gemeenschaps-
ministers in toepassing van artikel 2, § 4, van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 als dusdanig zijn
erkend.

4. Buitenlandse diploma’s die door het Departement Onderwijs gelijkwaardig verklaard zijn aan de diploma’s
opgenomen in artikel 1 van het ministerieel besluit houdende de erkenning van opleidingen van
verzorgende personeelsleden in de rusthuizen en in artikel 2, § 4, van het ministerieel besluit van
19 mei 1992, worden voor de Vlaamse Gemeenschap erkend.

5. De bepalingen van deze omzendbrief gelden retroactief vanaf 1 januari 2001.

Brussel, 28 mei 2002.

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

M. VOGELS
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