
500 personeelsleden zal aansturen verkiezen wij voor deze functie iemand met uitgesproken leidinggevende
competenties en een brede strategische visie. Het departementshoofd sociale zaken heeft bij voorkeur naast
managementervaring ook ervaring in de sociale sector opgedaan. Hij/zij zal indirect meer dan 100 mensen aansturen.
Goede leidinggevende en organisatorische capaciteiten zijn bijgevolg onontbeerlijk.

— Adjunct-hoofd dienst eigendommen
Onder leiding van het hoofd dienst eigendommen volgt u continu onze nieuwe bouwprojecten op.
Vooral het architectonisch aspect is hierbij van belang. Hoewel het O.C.M.W.-Mechelen niet noodzakelijk de

bouwheer is van deze projecten is het toch uw taak om de werfopvolging van een groot aantal nieuwe gebouwen en
renovatieprojecten te doen. U werkt hiervoor samen met architecten, aannemers en een intern team van collega’s en
medewerkers. U geeft leiding aan een beperkt administratief team.

Profiel :
U bent architect (hoger onderwijs van twee cycli) of industrieel ingenieur bouwkunde. U communiceert op een

open en duidelijke manier en u kunt uw werk zelfstandig organiseren. U maakt graag deel uit van een team en bent
sociaal ingesteld.

Aanbod :
Een boeiende en uitdagende functie in een stabiele werkomgeving met sociaal engagement. Voor de

departementshoofden een mandaatfunctie van vijf jaar (verlengbaar) met een contract van onbepaalde duur, een bruto-
startloon van 3.122 euro per maand, aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden (maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering). Voor het adjunct-hoofd dienst eigendommen een statutaire benoeming met een brutostartloon van
2.402 euro per maand, aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering).

Interesse ?
Voor meer informatie over de inhoud van deze functies kunt u contact opnemen met Mevr. Katja Verhelst,

secretaris, tel. 015-44 51 11, of katja.verhelst@ocmwmechelen.be.
Stuur uiterlijk op 17 september uw gemotiveerde kandidatuur met vermelding van de functie, een uitgebreid

curriculum vitae en een fotokopie van het vereiste diploma naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Inge Van Hove,
Interleuvenlaan 62, zone 2, in 3001 Heverlee.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/36417]
2 JULI 2004. — Omzendbrief WEL/KWAL/04/1

betreffende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen

Aan de rusthuisdirecties

Deze omzendbrief vult de vorige versie WEL/KWAL/02/1 van 28 mei 2002 aan op enkele punten, maar heeft
vooral tot doel de overzichtelijkheid te verbeteren.

Alle opleidingstitels uit de vorige versie blijven behouden. De volgorde is logischer opgevat en maakt geen
onderscheid meer tussen door de Vlaamse Gemeenschap gelijkgestelde opleidingen en geactualiseerde opleidingstitels
van de in de RIZIV-reglementering opgesomde kwalificaties.

Er is ook een alfabetische trefwoordenlijst toegevoegd.
Komen in aanmerking voor de functie van verzorgende :
I. In het algemeen komt minstens al wie beschikt over :
een attest,
een brevet,
een getuigschrift,
een (deel)certificaat of
een diploma
van het 2e of het 3e jaar van de derde graad van het hoger technisch secundair onderwijs
of het hoger beroepssecundair onderwijs
in een zorg- of een pedagogische richting,
behaald via dagonderwijs,
via sociale promotie of
via deeltijds onderwijs,
in aanmerking.
II. Meer specifiek zijn het zeker de houders van één van de volgende 36 diploma’s, brevetten, (deel)certificaten,

studiegetuigschriften, kwalificatiebewijzen, enz… (determinerend is de benaming van de gevolgde opleiding dan wel
de omschrijving van het studiebewijs) :

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

2. de houders van een bekwaamheidsattest van gezins- en/of bejaardenhelp(st)er of polyvalent verzorgende,
afgeleverd door een erkend opleidingscentrum;

3. de houders van het certificaat verzorgende, behaald in het experimenteel secundair onderwijs volgens een
modulair stelsel;

4. de houders van het certificaat polyvalent verzorgende, behaald in het experimenteel secundair onderwijs
volgens een modulair stelsel;

5. gekwalificeerde verzorg(st)er residentiël- en thuishulp uit de derde graad beroepssecundair onderwijs, tweede
jaar, afdeling logistieke hulp in het alternerend onderwijs;

6. de houders van het kwalificatiegetuigschrift van het (deeltijds) beroepssecundair onderwijs van minstens twee
studiejaren van de afdelingen bejaardenhulp, familiale hulp en sanitaire hulp;

7. de houders van een studiegetuigschrift of kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar (of tweede leerjaar van
de derde graad) van het (beroeps)secundair onderwijs, uitgereikt in de onderverdeling gezins- en/of sanitaire hulp;

8. de houders van een brevet van kinderverzorg(st)er of een studiegetuigschrift of kwalificatiegetuigschrift van het
zesde leerjaar (of tweede leerjaar van de derde graad) van het (beroeps)secundair onderwijs, uitgereikt in de
onderverdeling kinderverzorging;
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9. de houders van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het (beroeps)secundair
onderwijs, uitgereikt in de studierichting verzorging;

10. de houders van een diploma van het secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het derde jaar van de derde
graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, uitgereikt in de studierichtingen
kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg;

11. de houders van een studie- of kwalificatiegetuigschrift of diploma van het zesde leerjaar (technisch) secundair
onderwijs, of van het zevende vervolmakings- of specialisatiejaar (of derde leerjaar van de derde graad), uitgereikt in
de studierichting bijzondere jeugdzorg, leefgroep(en)werking, leefgroep(en)werking - bijzondere jeugdzorg, jeugd- en
gehandicaptenzorg;

12. de houders van een studiegetuigschrift of diploma van het buitengewoon secundair onderwijs of van het
(deeltijds) hoger secundair (beroeps of technisch) onderwijs of van het zevende vervolmakingsjaar (of derde leerjaar
van de derde graad), uitgereikt in de studierichting personenzorg;

13. de houders van een getuigschrift organisatiehulp uit het tweede jaar van de derde graad van het
beroepssecundair onderwijs en organisatieassistentie na het specialisatiejaar, onderverdeling Personenzorg;

14. gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundigen;

15. houders van het deelcertificaat van de module verpleegkundige basiszorg behaald in het experimenteel
secundair onderwijs volgens een modulair stelsel;

16. geslaagden in het eerste jaar verpleegkunde;

17. houders van het getuigschrift of diploma van hoger secundair (technisch) onderwijs, uitgereikt in de
studierichting verpleegaspirant(e) of gezondheids- en welzijnswetenschappen;

18. geslaagden in minimum één jaar opleiding tot ziekenhuisassistent(e), verpleegassistent(e), ziekenoppass(t)er en
andere opleidingen van hetzelfde niveau of daarmee gelijkgesteld, van het secundair onderwijs;

19. geslaagden in minimum één jaar opleiding tot vroedvrouw;

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

21. geslaagden in de vormingsleergangen voor opvoeders in dienstverband (hoger secundair technisch onderwijs);

22. houders van het attest van animatieverantwoordelijke sociaal pedagogische vormingsleergangen voor
opvoeders in dienstverband (VLOD);

23. houders van het certificaat, het diploma of het VLOD-attest van begeleider-animator voor bejaarden;

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

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

26. geslaagden in minimum twee jaar opleiding in de orthopedagogie;

27. geslaagden in minimum twee jaar opleiding in de ergotherapie;

28. geslaagden in minimum twee jaar opleiding in de arbeidstherapie;

29. geslaagden in minimum twee jaar opleiding in de sociale readaptatiewetenschappen;

30. geslaagden in minimum twee jaar opleiding in de kinesitherapie;

31. geslaagden in minimum twee jaar opleiding in de logopedie;

32. de houders van een studiebewijs nursing hostess afgeleverd vóór 26 mei 1992;

33. geslaagden in de opleiding verzorging-onderhoud en bejaardenverzorgster ingericht door het Vormingscen-
trum Bassevelde tot en met de cyclus 1993-1995;

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

35. de houders van een getuigschrift gasthuishelpster-gasthuishelper uitgereikt door het Hoger Instituut voor
Verpleegkunde te Antwerpen afgeleverd tot en met het schooljaar 1970-1971;

36. de houders van een studiebewijs logistiek helper in de bejaardenzorg uitgereikt door de v.z.w. Werkervarings-
bedrijven (WEB), te Turnhout voor de opleidingscyclus 1993-1994.

III. Alfabetische trefwoordenlijst

Titel Nummer

Animatieverantwoordelijke 22

Arbeidstherapie 28

Begeleider-animator voor bejaarden 23

Bejaardenhelper 1, 2

Bejaardenhulp 6, 34

Bejaardenverzorger 33

Bijzondere jeugdzorg 11

Ergotherapie 27

Familiale hulp 6

Gasthuishelper 35

Gezinshelp(st)er 1, 2

Gezinshulp 1

Gezins- en/of bejaardenhelp(st)er 1, 2
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Titel Nummer

Gezins- en/of sanitaire hulp 7

Gezinswetenschappen 20

Gezondheids- en welzijnswetenschappen 17

Jeugd- en gehandicaptenzorg 11

Kinderverzorging – Kinderverzorg(st)er 8

Kinderzorg 10

Kinesitherapie 30

Leefgroep(en)werking, Leefgroep(en)werking – bijzondere jeugdzorg 11

Logistiek helper in de bejaardenzorg 36

Logopedie 31

Maatschappelijk assistent 25

Nursing hostess 32

Opvoeders 21

Organisatieassistentie 13

Organisatiehulp 13

Orthopedagogie 26

Personenzorg 12

Polyvalent verzorgende 2, 4

Psychologie 24

Sanitaire hulp 6, (7)

Sociaal assistent 25

Sociale readaptatiewetenschappen 29

Thuis- en bejaardenzorg 10

Verpleegaspirant 17

Verpleegassistent 18

Verpleegkundige - Verpleegkunde 14, 16

Verpleegkundige basiszorg 15

Verzorgende 1, 3

Verzorg(st)er residentiële hulp en thuishulp 5

Verzorging 9

Verzorging - onderhoud 33

Vroedvrouw 19

Welzijns- en gezondheidswetenschappen 17

Ziekendiener 34

Ziekenhuisassistent 18

Ziekenoppasser 18

IV. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen erkent de opleidingen die door de andere
bevoegde Vlaamse ministers in toepassing van artikel 2, § 4, van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 als dusdanig
zijn erkend.

V. 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.

VI. De bepalingen van deze omzendbrief gelden met terugwerkende kracht.

A. BYTTEBIER,

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
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