
Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit

Klasse 4 geen bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde alle gepresteerde arbeidsdagen

personeelsleden in dienst op 1 december 1991 :

1) werknemers categorie I ongeacht sector of statuut:

2) werknemers categorie II (met loonschaal 74.L.1 barema 2 L4 ond II) *tewerkstellingsattesten of Cimire attest 

3) werknemers categorie III (met loonschaal 74.L.2 barema 3 L4 ond III)

Klasse 3 diploma of eindgetuigschrift van minimaal: bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde eindgetuigschrift van: alle gepresteerde arbeidsdagen

personeelsleden in dienst op 1 december 1991 :

  *hoger secundair beroepsonderwijs: 1) werknemers categorie IV (met loonschaal 81.L.1 barema 4 L3 ond IV) *algemeen vormend ongeacht sector of statuut:

  6°j, 5°j en 4°j BSO 2) technicus (knutselaar apparatuur)   secundair onderwijs *tewerkstellingsattesten of Cimire attest 

*kwalificatiegetuigschrift (4° en 5°) 3) technicus elektronica A3

*aanvul. Sec. beroepsschool 4) hulp in klinisch laboratorium

5) de kopiist A3 *secundair kunstonderwijs

  *lager secundair technisch onderwijs

  *6°j buitengewoon secundair onderwijs

relevant ervaringsbewijs

voor een logistieke functie

uitgereikt door Vlaams Subsidie-

agentschap voor Werk en Sociale

economie

Klasse 2 diploma of eindgetuigschrift van minimaal  1) ploegleider uit klasse 3, verantwoordelijk voor vijf voltijdse werknemers eindgetuigschrift van alle gepresteerde arbeidsdagen

  *7°j secundair beroepsonderwijs  2) bij wijze van overgangsmaatregel de hierna *algemeen vormend ongeacht sector of statuut:

    vernoemde personeelsleden in dienst op 1 december 1991 :   secundair onderwijs

  *hoger secundair technisch onderwijs     a) werknemers categorie IV dat in het bezit is van het eindgetuigschrift *secundair kunstonderwijs *tewerkstellingsattesten of Cimire attest 

     van het hoger secundair (met loonschaal 88.L.1 barema 4L3 ond IV)

    b) werknemers categorie V(met loonschaal 88.L.2 barema 5 L2 ond V)

    c) technicus elektronica A2

    d) kopiist A2

Klasse 1 diploma of eindgetuigschrift van minimaal de technicus elektronica A 1 in dienst op 1 december 1991 alle gepresteerde arbeidsdagen

  *technisch hoger onderwijs ongeacht sector of statuut:

  *hoger beroepsonderwijs (HBO5) studiegebied *tewerkstellingsattesten of Cimire attest 
    industriële wetenschappen en technologie

Logistiek personeel



Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit

Klasse 3 diploma of eindgetuigschrift van minimaal:     de klerk en klerk-(steno)typist Binnen de sector:

  *hoger secundair beroepsonderwijs:   (met loonschaal 81.A.1) in dienst * alle prestaties, ongeacht statuut van bediende of arbeider

  6°j, 5°j en 4°j BSO op 1 december 1991

Buiten de sector:

*6°j buitengewoon onderwijs *alle gepresteerde arbeidsdagen met statuut van bediende

* arbeidsdagen in een administratieve functie in:

  *lager secundair onderwijs lokale of openbare besturen en in de door de overheid 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinstellingen

Klasse 2 diploma of eindgetuigschrift van minimaal: bij wijze van overgangsmaatregel : Binnen de sector:

  *hoger secundair onderwijs: 1) opstellers en boekhouders kl 2 * alle prestaties, ongeacht statuut van bediende of arbeider

  6°j ASO, 6°j KSO, 6°j TSO, 7°j BSO (met loonschaal 88.A.1

     barema 11 A2 boekh kl II) in dienst Buiten de sector:

     op 1 december 1991 *alle gepresteerde arbeidsdagen met statuut van bediende

   2) klerken en klerk (steno)typist * arbeidsdagen in een administratieve functie in:

    in dienst op 1 december 1991 lokale of openbare besturen en in de door de overheid 

    na vijf jaar dienst in die functie gesubsidieerde of erkende onderwijsinstellingen

Klasse 1 012 diploma of eindgetuigschrift van minimaal: Binnen de sector:

opsteller   *hoger onderwijs korte type * alle prestaties, ongeacht statuut van bediende of arbeider

      eindgetuigschrift van het hoger onderwijs

      met een economische of op personeels-

      beleid gerichte opleiding 

    *hoger beroepsonderwijs (HBO5) Buiten de sector:

*alle gepresteerde arbeidsdagen met statuut van bediende

* arbeidsdagen in een administratieve functie in:

Klasse 1 011     *hoger onderwijs met een economische oriëntatie of     1) de boekhouder klasse 1 en de lokale of openbare besturen en in de door de overheid 

econoom     personeelsbeleid gerichte opleiding    economen met het vermelde gesubsidieerde of erkende onderwijsinstellingen

    * hoger beroepsonderwijs (HBO5) studiegebied      diploma of eindgetuigschrift

     handelswetenschappen en bedrijfskunde   2)bij wijze van overgangsmaatregel

   economen zonder het vermeld

     diploma in dienst op 1 december

     1991 met loonschaal 100.A.1

Klasse 1 010    *hoger onderwijs met een economische oriëntatie of

boekhouder    personeelsbeleid gerichte opleiding

   *hoger beroepsonderwijs (HBO5) studiegebied

   handelswetenschappen en bedrijfskunde

Administratief personeel
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Klasse 3 diploma of eindgetuigschrift van minimaal:   opvoeders klasse 3 in Binnen de sector:

*hoger secundair beroepsonderwijs dienst op 1 december1991 getuigschrift * alle prestaties, ongeacht statuut van bediende of arbeider

6°j, 5°j en 4°j BSO van beroepsopleiding

*lager secundair onderwijs ADL-persoonlijk assistent

ASO, TSO, BSO

*brevet beroepsonderwijs en bekwaamheidsattest bejaardenhelpster Buiten de sector:
*alle gepresteerde arbeidsdagen als begeleider met statuut van   

bediende in de door de overheid gesubsidieerde of erkende 

onderwijsinstellingen

Alle sectoren :  prestaties geleverd als zelfstandige

psycholoog

pedagoog

kinesist

orthopedagoog

criminoloog

verpleegkundige

paramedicus

maatschappelijk assistent

opvoeder 

*OPGELET : alle arbeidsdagen gepresteerd in uitvoering van  

arbeidsovereenkomst als bediende of arbeider in diensten en 

inrichtingen behorend tot de sektoren van de culturele

en persoonsgebonden aangelegenheden tellen mee.

Klasse 2B diploma of eindgetuigschrift van minimaal: Binnen de sector:

*hoger secundair beroepsonderwijs met een specifieke 1) opvoeders klasse2B en getuigschrift 

* alle prestaties als begeleider, ongeacht statuut van bediende of 

arbeider

oriëntatie in de menswetenschappelijke richting  (6°BSO)   ADL-assistenten in dienst op van beroepsopleiding

oa kinderverzorging, gezins- en sanitair helper, ziekenoppasser 1/dec/91 ADL-persoonlijk assistent Buiten de sector:

2) bij wijze van overgangs-

*alle gepresteerde arbeidsdagen als begeleider met statuut van 

bediende in de door de overheid gesubsidieerde of erkende 

onderwijsinstellingen

*hoger secundair onderwijs   maatregel opvoeders kl 3

*7°j secundair beroepsonderwijs   in dienst op 1 december 1991 Alle sectoren :  prestaties geleverd als zelfstandige

*6°j secundair technisch onderwijs   na 10 jaar voltijdse psycholoog

*6°j secundair kunstonderwijs   dienstanciënniteit pedagoog

   *6°j algemeen vormend     in die functie kinesist

orthopedagoog

   *certificaat van de opleiding verzorgende (dep. Onderwijs en vorming) criminoloog

verpleegkundige

paramedicus

maatschappelijk assistent

opvoeder 

Begeleidend personeel



*OPGELET : alle arbeidsdagen gepresteerd in uitvoering van 
arbeidsovereenkomst als bediende of arbeider in diensten en 

inrichtingen behorend tot de sektoren van de culturele

en persoonsgebonden aangelegenheden tellen mee.

Klasse 2A diploma of eindgetuigschrift van minimaal: Binnen de sector:

*hoger secundair onderwijs met een pedagogische, sociale, getuigschrift 

* alle prestaties als begeleider, ongeacht statuut van bediende of 

arbeider

paramedische of artistieke oriëntatie:  1) opvoeders klasse 2 en van beroepsopleiding

6° jaar ASO humane wetenschappen      2A in dienst op 1 dec 1991 ADL-persoonlijk assistent

6°jaar TSO sociaal-technische of jeugd-en gehandicaptenzorg

6°jaar KSO kunstonderwijs

7°jaar BSO leefgroepenwerking

Buiten de sector:

  *eindgetuigschrift van hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie van :

*alle gepresteerde arbeidsdagen als begeleider met statuut van 

bediende in de door de overheid gesubsidieerde of erkende 

onderwijsinstellingen

   a) kinderverzorger : personeelsleden die zich bezighouden met gehandicapte kinderen 2) opvoeders klasse 2B 

        van 0-6 jaar     of begeleidend en Alle sectoren :  prestaties geleverd als zelfstandige

   b) sanitaire helper en gezins-bejaardenhelper : de personeelsleden die zich bezighouden     verzorgend personeel psycholoog

       met volwassen gehandicapte personen die verblijven in bezigheidstehuizen met     klasse 2B na tien jaar voltijdse pedagoog

       bijkomende nursing-erkenning     dienstanciënniteit in die kinesist

       en tewerkgesteld in een voor hun kwalificatie geëigende doelgroep     functie orthopedagoog

criminoloog

   *aanvullende secundaire beroepsschool = gebrevetteerde ziekenhuisverpleegster verpleegkundige

paramedicus

   * attest  RIZIV - registratiegetuigschrift + nummer maatschappelijk assistent

     + gekwalificeerd verzorgingspersoneel opvoeder 

   * VSPW(B2) = VLOD vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk 

*OPGELET : alle arbeidsdagen gepresteerd in uitvoering van 

   * ziekenhuisassistente (brevet van de aanvullende secundaire beroepsschool) arbeidsovereenkomst als bediende of arbeider in diensten en 

inrichtingen behorend tot de sektoren van de culturele

   *Universitaire diploma's welke niet behoren tot een specifieke richting met sociale, en persoonsgebonden aangelegenheden tellen mee.

     pedagogische, psychologische, paramedische of artistieke oriëntatie komen ook in 

     aanmerking, worden gelijkgeschakeld en krijgen toegang tot KL 2A  (Universitaire

     richtingen hebben een voldoende pakket menswetenschappelijke vakken)

Klasse 1 diploma of eindgetuigschrift van minimaal: Binnen de sector:

*hoger onderwijs korte type met sociale, orthopedagogische, 

* alle prestaties als begeleider, ongeacht statuut van bediende of 

arbeider

pedagogische, psychologische, paramedische of artistieke oriëntatie Opvoeders klasse I in dienst

op 1 december 1991 Buiten de sector:

*hoger beroepsonderwijs (HBO5) studiegebied "sociaal agogisch werk"

*alle gepresteerde arbeidsdagen als begeleider met statuut van 

bediende in de door de overheid gesubsidieerde of erkende 

onderwijsintsellingen

   *HBO 5/SLO  SLO = specifieke lerarenopleiding Alle sectoren :  prestaties geleverd als zelfstandige

psycholoog



* VSPW (B1) = VLOD pedagoog

kinesist

  *specifieke lerarenopleiding orthopedagoog

criminoloog

verpleegkundige

hoofdopvoeder   *begeleidend personeel klasse 1 met twee jaar voltijdse dienstanciënniteit als de hoofdopvoeders in dienst moederschapsrust tijdens paramedicus

  opvoeder of als lid van begeleidend personeel klasse 1 op 1 december 1991 functie opvoeder kl.I maatschappelijk assistent

voor dienstanciënniteit opvoeder 

  *maatschappelijk werker, paramedicus of therapeut met twee jaar voltijdse

    dienstanciënniteit *OPGELET : alle arbeidsdagen gepresteerd in uitvoering van 
arbeidsovereenkomst als bediende of arbeider in diensten en 

inrichtingen behorend tot de sektoren van de culturele

opvoeder   *hoofdopvoeder met één jaar voltijdse dienstanciënniteit de opvoeders-groepschef in en persoonsgebonden aangelegenheden tellen mee.

groepschef dienst op 1 december 1991

  *begeleidend personeel klasse 1 met drie jaar voltijdse dienstanciënniteit als 

opvoeder of als lid van begeleidend personeel klasse 1

  *maatschappelijk werker, paramedicus of therapeut met drie jaar voltijdse dienstanciënniteit 



Functiegroep Vereiste kwalificaties Niet toegelaten Anciënniteit

Verzorgend personeel diploma of eindgetuigschrift van minimaal: brevet van de aanvullende secundaire beroepsschool Binnen de sector:

450 gebrevet. *brevet van verpleegkundige (A2) ziekenhuisassistente * alle prestaties, ongeacht statuut van bediende of arbeider

verpleegster

*nieuw diploma : diploma in de verpleegkunde Buiten de sector:

  4de graad beroepsopleiding *alle gepresteerde arbeidsdagen met statuut van bediende

in diensten en inrichtingen behorend tot sector culturele en 

*diploma in de psychiatrische verpleegkunde    personeelsgebonden aangelegenheden (CPA)

beroepsonderwijs 4 de graad * prestaties geleverd als lid van het bestuurs- en onderwijzend

personeel of van het opvoedend hulppersoneel van 

onderwijsinrichtingen ( door overheid ingesteld , gesubsidieerd

of erkend) opgelet: logistiek, directie of adm personeel niet 

*arbeidsdagen als maatschappelijk assistent, psycholoog, pedagoog, 

orthopedagoog, criminoloog, opvoeder, paramedicus en/of verpleger

tellen mee in gelijk welke sector (contractueel en zelfstandig)

*voor geneesheren kunnen geen vorige prestaties als zelfstandige 

  worden meegenomen.

*Alle sectoren : prestaties geleverd als zelfstandige

  verpleegkundige

460 Verpleger A1 *Hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding Binnen de sector:

  voor verpleger * alle prestaties, ongeacht statuut van bediende of arbeider

*vroedvrouw Buiten de sector:

*ziekenhuisverpleger *alle gepresteerde arbeidsdagen met statuut van bediende

in diensten en inrichtingen behorend tot sector culturele en 

   personeelsgebonden aangelegenheden (CPA)

* prestaties geleverd als lid van het bestuurs- en onderwijzend

personeel of van het opvoedend hulppersoneel van 

onderwijsinrichtingen ( door overheid ingesteld , gesubsidieerd

of erkend) opgelet: logistiek, directie of adm personeel niet 

*arbeidsdagen als maatschappelijk assistent, psycholoog, pedagoog, 

orthopedagoog, criminoloog, opvoeder, paramedicus en/of verpleger

tellen mee in gelijk welke sector (contractueel en zelfstandig)

*voor geneesheren kunnen geen vorige prestaties als zelfstandige 

  worden meegenomen.

*Alle sectoren : prestaties geleverd als zelfstandige

  verpleegkundige
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Volgende functies * voor sociaal personeel hoger onderwijs met de wettelijk vereiste Binnen de sector:

sociale dienst : opleiding professioneel gerichte bachelor voor : * alle prestaties als begeleider, ongeacht statuut van 

bediende of arbeider

maatschappelijk werker 1) maatschappelijk werker

sociaal verpleger    2) sociaal verpleegkundige

gezinsbegeleider cat 14 3) gezinswetenschappen
sociaal readaptatiewerker

Buiten de sector:
*alle gepresteerde arbeidsdagen als begeleider met 

statuut van bediende in de door de overheid 

gesubsidieerde of erkende onderwijsintsellingen

volgende functies *voor paramedisch en therapeutisch personeel

paramedisch personeel :    hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding 

   professioneel gerichte bachelor in de gezondheidszorg

sociaal verpleger

kinesitherapeut A1

logopedist

orthoptist Alle sectoren : prestaties geleverd als zelfstandige

gebrevetteerde verpleger psycholoog

verpleger A1 pedagoog

ergotherapeut kinesist

diëtist orthopedagoog

heropvoeder in de criminoloog

psychomotoriek verpleegkundige

orthopedist paramedicus

maatschappelijk assistent

opvoeder 

Diensthoofd maatschappelijk *maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige met

werk   2 jaar anciënniteit

voorzieningen met

drie of meer voltijdse equi-

valenten maatschappelijk

werkers of sociaal verpleeg-

kundigen

diensthoofd paramedicus *minstens twee jaar dienstanciënniteit als paramedicus

vanaf acht of meer voltijdse

equivalenten paramedici in de 

voorziening

coördinator-paramedicus *minstens drie jaar dienstanciënniteit als paramedicus of minstens

vanaf drie diensthoofden   één jaar dienstanciënniteit als diensthoofd-paramedicus
paramedici in de voorziening

Sociaal, paramedisch en therapeutisch personeel 
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licentiaten *Universitair diploma in het studiegebied Binnen de sector:

  psychologie en pedagogische * alle prestaties als begeleider, ongeacht statuut van bediende of arbeider

lic/master psychologie   wetenschappen, revalidatiewetenschappen en 

lic/master pedagogie   kinesitherapie, criminologie,tandheelkunde

tandarts

lic/master kinesitherapie *diploma hoger onderwijs met de wettelijk

lic/master orthopedagogie   vereiste opleiding master in de kinesitherapie

lic/master criminologie   of revalidatiewetenschappen

master kiné behorend

tot norm paramedisc pers.

licentiaat (ambulante en plaatsingsdienst) *masteropleiding, geen verdere specificaties

Buiten de sector:
*alle gepresteerde arbeidsdagen als begeleider met statuut van bediende in de 

door de overheid gesubsidieerde of erkende onderwijsintsellingen

Alle sectoren : prestaties geleverd als zelfstandige

psycholoog

pedagoog

kinesist

orthopedagoog

criminoloog

verpleegkundige

paramedicus

maatschappelijk assistent
opvoeder 

LICENTIATEN
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190 Onderdirecteur *ten minste houder van het diploma Binnen de sector:

  niet-universitair hoger onderwijs * alle prestaties, ongeacht statuut van bediende of arbeider

Buiten de sector:

*alle gepresteerde arbeidsdagen met statuut van bediende

* arbeidsdagen in een administratieve functie in:

lokale of openbare besturen en in de door de overheid 

gesubsidieerde of erkende onderwijsinstellingen

195 directiemedewerker *ten minste houder van het diploma

afdeling met erkenning 75-90 bedden of   niet-universitair hoger onderwijs

150 - 179 plaatsen   eindgetuigschrift van het hoger

  beroepsonderwijs (sociaal hoger

  onderwijs van het korte type en voor 

  sociale promotie)

050 directeur 6-12 bedden

030 directeur 13-29 bedden *ten minste houder van het diploma

031 directeur 30-59 bedden   niet-universitair hoger onderwijs

055 verantw. Of directeur

       diensten plaatsing in gezinnen

060 verantwoordelijke ambulante diensten

032 directeur 60-89 bedden *Universitair diploma

033 directeur + 90 bedden

*ten minste houder van het diploma

  niet-universitair hoger onderwijs

  met vijf jaar ervaring.

DIRECTIE
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wettelijk universitair diploma

*voor geneesheren kunnen geen vorige prestaties als zelfstandige 

worden meegenomen

Binnen de sector:

* alle prestaties, ongeacht statuut van bediende of arbeider

geneesheren/geneesheren-specialist


