Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende maatregelen ter
ondersteuning van het basisonderwijs en houdende wijziging van diverse besluiten
betreffende personeelsformatie, scholengemeenschappen en salarisschalen

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het gewoon
basisonderwijs

geldig vanaf 1.9.2018

Bekwaamheidsbewijzen basisonderwijs, geldig vanaf 1.9.2018

Pagina 1 van 24

2

Administratief medewerker
salarisschaal

Vereiste
Ten minste bachelor

158

Ten minste HSO

202

Ten minste master

542
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Beheerder
salarisschaal

Vereiste
Ten minste bachelor + BPB

165

Voldoend geachte
De studiemeesters-opvoeders externaat/internaat, de secretarissen-bibliothecarissen, de directiesecretarissen en de
opvoeders-huismeesters, hetzij vastbenoemd, hetzij VB. en als dusdanig erkend, als de erkenning bestaat, met ten
minste bachelor

165

Opvoeders die vastbenoemd zijn, met ten minste bachelor

165

Andere
Ten minste bachelor
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Directeur
salarisschaal

Vereiste
Ten minste bachelor + BPB

879

Andere
Ten minste bachelor

Bekwaamheidsbewijzen basisonderwijs, geldig vanaf 1.9.2018

148

Pagina 4 van 24

5

Ergotherapeut in tehuis GO voor opname voor hulp- en bijstandsregeling
salarisschaal

Vereiste
Bachelor (PBA) ergotherapie

337

Gegradueerde fysische behandelingen, optie arbeidstherapie

337

Gegradueerde fysische behandelingen, optie ergotherapie

337

Gegradueerde in de ergotherapie

337

HOKT - fysische behandelingen, optie arbeidstherapie

337

HOKT - fysische behandelingen, optie ergotherapie

337

Master in de ergotherapeutische wetenschap

337

Voldoend geachte
HOKT - fysische behandelingen, richting kinesitherapie

337

HOKT - kinesitherapie

337

Licentiaat in de kinesitherapie

337

Licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie

337

Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

337

Licentiaat kinesitherapie, de fysiotechniek en de rehabilitatie

337

Licentiaat kinesitherapie, fysiotechniek en motorische revalidatie

337

Master in de kinesitherapie

337

Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

337

Master of Adapted Physical Activity

337

Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy

337
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Hoofdopvoeder in tehuis GO voor opname voor hulp- en bijstandsregeling
salarisschaal

Vereiste
Ten minste bachelor + BPB

165

Voldoend geachte
Studiemeesters-opvoeders externaat/internaat, de secretarissen -bibliothecarissen, de directiesecretaressen en de
opvoeders-huismeesters die vast benoemd zijn met ten minste bachelor

165

Ten minste bachelor

158

Ten minste HSO + kwalificatiegetuigschrift bijzondere jeugdzorg + 6 jaar NE (nuttige ervaring)

122
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ICT-coördinator
salarisschaal

Vereiste
Ten minste bachelor met puntengewicht 82

158

Ten minste bachelor met puntengewicht 85

148

Ten minste HSO

202

Ten minste master met puntengewicht 120

542

Ten minste master met puntengewicht 126

501
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Kinderverzorger in het gewoon kleuteronderwijs
salarisschaal

Vereiste
Brevet van kinderverzorger

143

Certificaat van begeleider in de kinderopvang

143

Certificaat van de opleiding begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

143

Certificaat van de opleiding kinderzorg

143

HSBO: begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

143

HSBO: begeleider in de kinderopvang

143

HSBO: kinderverzorging

143

HSBO: kinderzorg

143

HSBO: kinderzorg/ begeleider in de kinderopvang

143

HSTO: verpleegaspirant + kwalificatiegetuigschrift van het 6de leerjaar van het secundair onderwijs,
onderwijsvorm beroepssecundair onderwijs, onderverdeling kinderverzorging

143

Voldoend geachte
ASBS: brevet verpleging

143

Certificaat van de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg

143

Certificaat van verzorgende

143

HSBO: gezins- en sanitaire helpster

143

HSBO: gezins- en sanitaire hulp

143

HSBO: gezinsverzorgster

143

HSBO: sanitaire helpster

143

HSBO: sanitaire opleiding

143

HSBO: verzorgende

143

HSBO: verzorging

143

HSTO: bijzondere jeugdzorg

143

HSTO: gezondheids- en welzijnswetenschappen

143

HSTO: internaatswerking

143

HSTO: jeugd- en gehandicaptenzorg

143

HSTO: leefgroepenwerking

143

HSTO: verpleegaspirant

143

Studiegetuigschrift of diploma in de psychiatrische verpleegkunde 4de graad BSO

143

Studiegetuigschrift of diploma in de verpleegkunde 4de graad BSO

143

Studiegetuigschrift of diploma in de ziekenhuisverpleegkunde 4de graad BSO

143
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Andere
Ten minste HSO
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Kinderverzorger in tehuis GO voor opname voor hulp- en bijstandsregeling
salarisschaal

Vereiste
Brevet van kinderverzorger

143

Certificaat van begeleider in de kinderopvang

143

Certificaat van de opleiding begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

143

Certificaat van de opleiding kinderzorg

143

HSBO: begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

143

HSBO: begeleider in de kinderopvang

143

HSBO: kinderverzorging

143

HSBO: kinderzorg

143

HSBO: kinderzorg/ begeleider in de kinderopvang

143

HSTO: verpleegaspirant + kwalificatiegetuigschrift van het 6de leerjaar van het secundair onderwijs,
onderwijsvorm beroepssecundair onderwijs, onderverdeling kinderverzorging

143

Voldoend geachte
ASBS: brevet verpleging

143

Certificaat van de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg

143

Certificaat van verzorgende

143

HSBO: gezins- en sanitaire helpster

143

HSBO: gezins- en sanitaire hulp

143

HSBO: gezinsverzorgster

143

HSBO: sanitaire helpster

143

HSBO: sanitaire opleiding

143

HSBO: verzorgende

143

HSBO: verzorging

143

HSTO: bijzondere jeugdzorg

143

HSTO: gezondheids- en welzijnswetenschappen

143

HSTO: internaatswerking

143

HSTO: jeugd- en gehandicaptenzorg

143

HSTO: leefgroepenwerking

143

HSTO: verpleegaspirant

143

Studiegetuigschrift of diploma in de psychiatrische verpleegkunde 4de graad BSO

143

Studiegetuigschrift of diploma in de verpleegkunde 4de graad BSO

143

Studiegetuigschrift of diploma in de ziekenhuisverpleegkunde 4de graad BSO

143
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Andere
Ten minste HSO
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Kleuteronderwijzer
salarisschaal

Vereiste
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

141

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding
kleuteronderwijs

141

Kleuteronderwijzer

141

Onderwijzer aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding kleuteronderwijs

141

Voldoend geachte
Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

141

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding
lager onderwijs

141

GLSO, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding lager onderwijs

141

GVSO - groep 1, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding lager onderwijs

141

Onderwijzer

141

Andere
ASBS: brevet verpleging

143

ASBS: brevet verpleging + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

Brevet van kinderverzorger

143

Brevet van kinderverzorger + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

Certificaat van begeleider in de kinderopvang

143

Certificaat van begeleider in de kinderopvang + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs

300

Certificaat van de opleiding begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

143

Certificaat van de opleiding begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang + volgen van de opleiding bachelor in het
onderwijs: kleuteronderwijs

300

Certificaat van de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg

143

Certificaat van de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs

300

Certificaat van de opleiding kinderzorg

143

Certificaat van de opleiding kinderzorg + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

Certificaat van verzorgende

143

Certificaat van verzorgende + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

143

HSBO: begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs

300
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HSBO: begeleider in de kinderopvang

143

HSBO: begeleider in de kinderopvang + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: gezins- en sanitaire helpster

143

HSBO: gezins- en sanitaire helpster + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: gezins- en sanitaire hulp

143

HSBO: gezins- en sanitaire hulp + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: gezinsverzorgster

143

HSBO: gezinsverzorgster + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: kinderverzorging

143

HSBO: kinderverzorging + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: kinderzorg

143

HSBO: kinderzorg + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: kinderzorg/ begeleider in de kinderopvang

143

HSBO: kinderzorg/ begeleider in de kinderopvang + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs

300

HSBO: sanitaire helpster

143

HSBO: sanitaire helpster + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: sanitaire opleiding

143

HSBO: sanitaire opleiding + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: verzorgende

143

HSBO: verzorgende + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSBO: verzorging

143

HSBO: verzorging + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSTO: bijzondere jeugdzorg

143

HSTO: bijzondere jeugdzorg + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSTO: gezondheids- en welzijnswetenschappen

143

HSTO: gezondheids- en welzijnswetenschappen + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs:
kleuteronderwijs

300

HSTO: internaatswerking

143

HSTO: internaatswerking + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSTO: jeugd- en gehandicaptenzorg

143

HSTO: jeugd- en gehandicaptenzorg + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSTO: leefgroepenwerking

143

HSTO: leefgroepenwerking + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

HSTO: verpleegaspirant

143

HSTO: verpleegaspirant + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

Studiegetuigschrift of diploma in de psychiatrische verpleegkunde 4de graad BSO

143
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Studiegetuigschrift of diploma in de psychiatrische verpleegkunde 4de graad BSO + volgen van de opleiding
bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

Studiegetuigschrift of diploma in de verpleegkunde 4de graad BSO

143

Studiegetuigschrift of diploma in de verpleegkunde 4de graad BSO + volgen van de opleiding bachelor in het
onderwijs: kleuteronderwijs

300

Studiegetuigschrift of diploma in de ziekenhuisverpleegkunde 4de graad BSO

143

Studiegetuigschrift of diploma in de ziekenhuisverpleegkunde 4de graad BSO + volgen van de opleiding bachelor
in het onderwijs: kleuteronderwijs

300

Ten minste bachelor

143

Ten minste bachelor + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

300
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Leermeester lichamelijke opvoeding
salarisschaal

Vereiste
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding
van de voortgezette lerarenopleiding lichamelijke opvoeding

148

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding van
de voortgezette lerarenopleiding lichamelijke opvoeding

148

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, lichamelijke opvoeding

148

GLSO: afdeling lichamelijke opvoeding

148

GLSO: afdeling lichamelijke opvoeding - bewegingsrecreatie

148

GLSO: afdeling lichamelijke opvoeding - biologie

148

GLSO: afdeling lichamelijke opvoeding, studierichting lichamelijke opvoeding - biologie

148

GVSO - groep 1, lichamelijke opvoeding

148

Kleuteronderwijzer, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding van de voortgezette
lerarenopleiding lichamelijke opvoeding

148

Onderwijzer, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding van de voortgezette
lerarenopleiding lichamelijke opvoeding

148

Onderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), aangevuld met 12 maanden dienst in
het onderwijs, ongeacht de leeftijd vanaf dewelke de diensten werden verstrekt. De 12 maanden dienst in het
onderwijs worden niet meegeteld voor de vaststelling van de weddeanciënniteit + getuigschrift van bijzonder
leermeester in de lichamelijke opvoeding aan de lagere scholen, uitgereikt door de bijzondere examencommissie,
bepaald bij KB van 5-5-1958, gewijzigd bij KB van 3-11-1960

148

Onderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), niet aangevuld met 12 maanden dienst
in het onderwijs, tot op de 1e dag van de maand die volgt op de datum waarop aan de voorwaarden inzake de 12
maanden dienst voldaan is, aangevuld met het getuigschtift van bijzonder leermeester in de lichamelijke opvoeding
aan de lagere scholen, uitgereikt door de bijzondere examencommissie, bepaald bij het KB van 5-5-1958, gewijzigd
bij het KB van 3-11-1960

147

Onderwijzer,uitgereikt na een cyclus van t/m 2 j HOKT(VL),aangevuld met het getuigschrift van bijz.leermeester in
de lichamelijke opv. Aan de lagere scholen,uitgereikt door de bijz. excom.,bep. Bij het kb van 5 mei
1958,gewijzigd bij het kb van 3 nov 1960

148

Voldoend geachte
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

148

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

148

HOKT -kinesitherapie + BPB

148

Kleuteronderwijzer uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL)

148

Kleuteronderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), aangevuld met 12 maanden
dienst in het onderwijs, ongeacht de leeftijd vanaf dewelke die diensten werden verstrekt. De 12 maanden dienst in
het onderwijs worden niet meegeteld voor de vaststelling van de weddeanciënniteit

148

Kleuteronderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), niet aangevuld met 12 maanden
dienst in het onderwijs, tot op de 1e dag van de maand die volgt op de datum waarop aan de voorwaarde van de 12
maanden dienst voldaan is

147

Licentiaat - lichamelijke opleiding + BPB

148
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Licentiaat - lichamelijke opleiding en sportgeneeskunde + BPB

148

Licentiaat - lichamelijke opvoeding + BPB

148

Licentiaat - lichamelijke opvoeding en sportgeneeskunde + BPB

148

Licentiaat - motorische revalidiatie en kinesitherapie + BPB

148

Licentiaat - revalidatiewetenschappen en kinesitherapie + BPB

148

Licentiaat in de kinesitherapie + BPB

148

Licentiaat kinesitherapie, de fysiotechniek en de rehabilitatie + BPB

148

Licentiaat kinesitherapie, fysiotechniek en motorische revalidatie + BPB

148

Master in de kinesitherapie + BPB

148

Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen + BPB

148

Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie + BPB

148

Master of Adapted Physical Activity + BPB

148

Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy + BPB

148

Onderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), aangevuld met 12 maanden dienst in
het onderwijs, ongeacht de leeftijd vanaf dewelke die diensten werden verstrekt. De 12 maanden dienst in het
onderwijs worden niet meegeteld voor de vaststelling van de weddeanciënniteit

148

Onderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), niet aangevuld met 12 maanden dienst
in het onderwijs, tot op de 1e dag van de maand die volgt op de datum waarop aan de voorwaarde van de 12
maanden dienst is voldaan.

147

Onderwijzer, uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL)

148

Andere
Ten minste bachelor
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Leermeester niet-confessionele zedenleer
salarisschaal

Vereiste
Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, uitgereikt door een NC-instelling aangevuld met het diploma van de
voortgezette lerarenopleiding NCZ voor het lager onderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele
onderwijsinstelling

148

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, uitgereikt door een NC-instelling, aangevuld met het
postgraduaatgetuigschrift leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele
onderwijsinstelling

148

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, uitgereikt door een NC-instelling, aangevuld met het
postgraduaatgetuigschrift niet-confessionele zedenleer voor lager onderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele
onderwijsinstelling

148

Onderwijzer (keuzevak: NCZ), uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling

148

Onderwijzer, uitgereikt door een NC-instelling, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding
NCZ voor het lager onderwijs

148

Onderwijzer, uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling met bekwaamheidsbewijs dat onderwijsbevoegdheid
verleent voor NCZ, uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling

148

Onderwijzer, uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling, aangevuld met het
postgraduaatgetuigschrift leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele
onderwijsinstelling

148

Onderwijzer, uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling, aangevuld met het
postgraduaatgetuigschrift niet-confessionele zedenleer voor lager onderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele
onderwijsinstelling

148

Voldoend geachte
Bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs, aangevuld met een kandidatuur moraalwetenschappen, uitgereikt
door een NC-onderwijsinstelling

148

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding NCZ
voor het lager onderwijs, uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling

148

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift leraar niet-confessionele
zedenleer basisonderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift niet-confessionele
zedenleer voor lager onderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding
NCZ voor het lager onderwijs, uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling

148

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift leraar nietconfessionele zedenleer basisonderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift niet-confessionele
zedenleer voor lager onderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, NCZ, uitgereikt door een NC-instelling

148

GHSO, GLSO of GVO, aangevuld met een kandidatuur moraalwetenschappen uitgereikt door een NConderwijsinstelling

148

GLSO, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding NCZ voor het lager onderwijs, uitgereikt
door een NC-onderwijsnstelling

148
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GLSO, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs, uitgereikt
door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

GLSO, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift niet-confessionele zedenleer voor lager onderwijs, uitgereikt
door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

GLSO: algemene vakken (keuzevak: NCZ,) uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling

148

GVSO - groep 1, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding NCZ voor het lager onderwijs,
uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling

148

GVSO - groep 1, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs,
uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

GVSO - groep 1, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift niet-confessionele zedenleer voor lager onderwijs,
uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

GVSO - groep 1, NCZ, uitgereikt door een NC - onderwijsinstelling

148

GVSO - groep 1, uitgereikt door een NC - onderwijsinstelling, aangevuld met een kandidatuur
moraalwetenschappen, uitgereikt door een NC -onderwijsinstelling

148

Kleuteronderwijzer, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding NCZ voor het lager onderwijs,
uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling

148

Kleuteronderwijzer, aangevuld met het postgraduaatgetuigschtift leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs,
uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

Kleuteronderwijzer, aangevuld met het postgraduaatgetuigschtift niet-confessionele zedenleer voor lager onderwijs,
uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

Onderwijzer, aangevuld met een bekwaamheidsbewijs dat onderwijsbevoegdheid verleent voor NCZ, uitgereikt
door een NC-onderwijsinstelling.

148

Ten minste bachelor + BPB, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift leraar niet-confessionele zedenleer
basisonderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

Ten minste bachelor + BPB, aangevuld met het postgraduaatgetuigschrift niet-confessionele zedenleer voor lager
onderwijs, uitgereikt door een niet-confessionele onderwijsinstelling

148

Andere
Kandidaat moraalwetenschappen, uitgereikt door een NC-onderwijsinstelling

121

Ten minste bachelor + attest andere voor NCZ

121
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Maatschappelijk werker in tehuis GO voor opname voor hulp- en
bijstandsregeling
salarisschaal

Vereiste
Bachelor (PBA) sociaal werk

337

Bachelor (PBA) verpleegkunde

337

Diploma van maatschappelijk assistent, optie maatschappelijk werk

337

Diploma van maatschappelijk assistent, optie maatschappelijke advisering

337

Diploma van maatschappelijk assistent, optie personeelswerk

337

Diploma van maatschappelijk assistent, optie sociaal-cultureel werk

337

Diploma van maatschappelijk assistent, optie syndicaal werk

337

HOKT - maatschappelijk assistent

337

HOKT - maatschappelijk assistent: afdeling maatschappelijk assistent

337

HOKT - maatschappelijk assistent: afdeling maatschappelijk dienstbetoon

337

HOKT - sociaal werk

337

HOKT - verpleegkunde: sociale verpleegkunde

337

HOKT - verpleging: sociale verpleging

337

Master in het sociaal werk

337

Master in het sociaal werk en het sociaal beleid

337

Voldoend geachte
Gegradueerde maatschappelijk werk in het hoger beroepsonderwijs

337

Gegradueerde verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs

337

HOKT(SP) maatschappelijk werk

337
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Onderwijzer
salarisschaal

Vereiste
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding lager
onderwijs

148

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

148

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding
lager onderwijs

148

GLSO, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding lager onderwijs

148

GVSO - groep 1, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding lager onderwijs

148

Kleuteronderwijzer, aangevuld met het diploma van de voortgezette lerarenopleiding lager onderwijs

148

Onderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), aangevuld met 12 maanden dienst in
het onderwijs, ongeacht de leeftijd vanaf dewelke die diensten werden verstrekt. De 12 maanden dienst in het
onderwijs worden niet meegeteld voor de vaststelling van de weddeanciënniteit

148

Onderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), niet aangevuld met 12 maanden dienst
in het onderwijs, tot op de 1e dag van de maand die volgt op de datum waarop aan de voorwaarde voldaan is

147

Onderwijzer, uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL)

148

Voldoend geachte
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

148

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

148

GLSO

148

GVSO - groep 1

148

Kleuteronderwijzer uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL)

148

Kleuteronderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), aangevuld met 12 maanden
dienst in het onderwijs, ongeacht de leeftijd vanaf dewelke die diensten werden verstrekt. De 12 maanden dienst in
het onderwijs worden niet meegeteld voor de vaststelling van de weddeanciënniteit

148

Kleuteronderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), niet aangevuld met 12 maanden
dienst in het onderwijs, tot op de 1e dag van de maand die volgt op de datum waarop aan de voorwaarde van de 12
maanden dienst voldaan is

147

Andere
Ten minste bachelor

121

Ten minste bachelor + volgen van de opleiding bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

300
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Studiemeester-opvoeder in een internaat
salarisschaal

Vereiste
Ten minste bachelor + BPB

159

Voldoend geachte
Certificaat van de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg

125

Diploma van secundair onderwijs

125

Gehomologeerd of door een examencommissie uitgereikt diploma van secundair onderwijs

125

Gehomologeerd of door een examencommissie uitgereikt getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs

125

HSTL

125

HSTO: bijzondere jeugdzorg

125

HSTO: internaatswerking

125

HSTO: jeugd- en gehandicaptenzorg

125

HSTO: leefgroepenwerking

125

Ten minste bachelor

158

Andere
Ten minste HSO
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Verpleger in tehuis GO voor opname voor hulp- en bijstandsregeling
salarisschaal

Vereiste
Bachelor (PBA) verpleegkunde

337

Bachelor (PBA) vroedkunde

337

Diploma van vroedvrouw-sociaal hygiënist, behaald overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 december 1954

337

Gegradueerde verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs

337

HOKT - verpleegkunde: geriatrische verpleegkunde

337

HOKT - verpleegkunde: kinderverpleegkunde

337

HOKT - verpleegkunde: psychiatrische verpleegkunde

337

HOKT - verpleegkunde: sociale verpleegkunde

337

HOKT - verpleegkunde: ziekenhuisverpleegkunde

337

HOKT - verpleging: kinderverpleging

337

HOKT - verpleging: psychiatrische verpleging

337

HOKT - verpleging: sociale verpleging

337

HOKT - verpleging: vroedvrouw

337

HOKT - verpleging: ziekenhuisverpleging

337

HOKT vroedkunde

337

Verpleger, krankzinnigenverpleger, verpleger voor sociale hygiëne, uitgereikt overeenkomstig het besluit van de
regent van 14 juli 1945

337

Verpleger, uitgereikt overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 17 augustus 1957

337

Voldoend geachte
Brevet van aanvullende secundaire beroepsschool, afdeling verpleging, specialiteit ziekenhuisverpleger of
psychiatrische verpleger

337

Diploma in de psychiatrische verpleegkunde (secundair onderwijs)

337

Diploma in de verpleegkunde (secundair onderwijs)

337

Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde (secundair onderwijs)

337
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Zorgcoördinator
salarisschaal

Vereiste
Ten minste bachelor

148

Ten minste master

501
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van .................
betreffende maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs en houdende
wijziging van diverse besluiten betreffende personeelsformatie,
scholengemeenschappen en salarisschalen
Brussel, …

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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