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Bijlagen

Aanwerving B3 en A3
Geachte
Binnen het VIA 5-overleg zijn de sociale partners overeengekomen dat voor werknemers onder het
Paritair Comité 319 in de toekomst de personeelsleden die zijn aangeworven onder het barema A3
(administratief personeel klasse 3), zullen verloond worden onder het barema A2 (barema 37,
administratief personeel klasse 2). Het barema A3 wordt afgeschaft. Wel zullen de
diplomavoorwaarden van het administratief personeel klasse 2 worden aangepast, en zullen
personen die voorheen enkel in aanmerking kwamen voor klasse 3, nu ook in aanmerking komen
voor klasse 2.
De diplomavoorwaarden worden dan voor administratief personeel klasse 2:
Eindgetuigschrift van het:
1) Lager secundair onderwijs
2) Hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de administratieve richting
3) Eindgetuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
In de toekomst kunnen dus geen personeelsleden meer worden aangeworven onder het barema
A3.
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Er werd tevens overeengekomen dat personeelsleden die worden verloond onder het barema B3
(begeleidend en verzorgend personeel klasse 3) in de toekomst zullen verloond worden onder het
barema 2B2, verzorgend en begeleidend personeel klasse 2B. Het barema B3 wordt afgeschaft. Wel
zullen de diplomavoorwaarden van het begeleidend en verzorgend personeel klasse 2B worden
aangepast, en zullen personen die voorheen enkel in aanmerking kwamen voor klasse 3, nu ook in
aanmerking komen voor klasse 2B.
De diplomavoorwaarden worden dan voor begeleidend en verzorgend personeel klasse 2B :
Eindgetuigschrift van het:
1) Lager secundair onderwijs
2) Hoger secundair beroepsonderwijs
3) Eindgetuigschrift van het hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in
de menswetenschappelijke richting, onder meer:
a) kinderverzorger
b)gezins- en sanitair helper
c) ziekenoppasser
4) Hoger secundair onderwijs

In de toekomst kunnen dus geen personeelsleden onder het barema B3 meer worden
aangeworven.

Tenslotte kunnen welbepaalde personeelsleden die nu verloond worden onder het barema
opvoeder-groepschef, barema B1A, een verhoging krijgen naar een barema opvoeder-groepschef
plus. Er wordt hiervoor een nieuw barema gecreëerd. De verhoging is bedoeld voor die
personeelsleden die instaan voor de aansturing van minstens drie teams die zorg en ondersteuning
bieden. Personeelsleden die niet aan deze voorwaarde voldoen, zullen dus verder verloond worden
aan het bestaande barema opvoeder-groepschef, dat dus niet geschrapt wordt.
Deze afspraken dienen nog formeel bevestigd in een CAO door de sociale partners, en ze dienen
ook nog verankerd in de regelgeving. Aangezien het akkoord echter ingaat op 1 september 2019 en
dus met terugwerkende kracht in regelgeving zal opgenomen worden, brengen wij u met deze
infonota reeds op de hoogte, zodat u vanaf 1 september 2019 hiermee rekening kan houden.
Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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