VERZORGENDE NIVEAU C1 – C2
-

Beschikken over één van de hierna weergegeven brevetten, diploma’s of
getuigschriften:
o Een diploma van hoger secundair onderwijs, studierichting verpleegaspirant(e);
o Een diploma secundair onderwijs (uitgereikt na het tweede leerjaar van de derde
graad van het TSO):
▪ Gezondheids- en welzijnswetenschappen;
▪ Jeugd- en gehandicaptenzorg;
▪ Sociale en technische wetenschappen.
o Een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar:
▪ Internaat werking;
▪ Leefgroepenwerking.
o Een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het
secundair onderwijs:
▪ Organisatiehulp;
▪ Verzorging.
o Een diploma van secundair onderwijs (uitgereikt na het derde leerjaar van de derde
graad van het BSO), of studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad
van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar:
▪ Kinderzorg;
▪ Organisatie-assistentie;
▪ Thuis- en bejaardenzorg.
o Een diploma in de verpleegkunde (uitgereikt na het derde leerjaar van de vierde
graad van het BSO).
o Een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard met één van de voor genoemde
diploma’s.

-

In het bezit zijn van een rijbewijs B, een auto én bereid zijn cliënten mee te vervoeren
in de eigen wagen.

VERZORGENDE NIVEAU D1 – D3
-

Beschikken over één van de hierna weergegeven brevetten, diploma’s of
getuigschriften:
o Een bekwaamheidsattest van polyvalente verzorgende afgeleverd door een erkend
opleidingscentrum voor polyvalente verzorgende, en voor personen met een
buitenlands studiebewijs, dat door het departement Onderwijs gelijkwaardig werd
verklaard met (minimaal) een Vlaams diploma of getuigschrift van het tweede of het
derde leerjaar van de derde graad (TSO of BSO) in een zorg – of pedagogische
richting;
o Een kwalificatieattest van het zesde jaar finaliteit polyvalente verzorgende of
kinderverzorg(st)er;
o Een studiegetuigschrift van de derde graad van het deeltijds beroepsonderwijs, met
(minstens) één van de volgende kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds
beroepssecundair onderwijs:
▪ Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang;
▪ Bejaardenhelper;
▪ Familiale helper;
▪ Onthaalmoeder;
▪ Verzorgende.
o Een getuigschrift, certificaat of diploma binnen het secundair onderwijs voor sociale
promotie:
Binnen het secundair onderwijs voor sociale promotie worden lineaire opleidingen
(ingedeeld in leerjaren) en modulaire opleidingen (opgebouwd uit modules)
ingericht. Een getuigschrift bekrachtigt een lineaire opleiding, een certificaat een
modulaire opleiding. Onder bepaalde voorwaarden kan een opleiding binnen het
secundair onderwijs voor sociale promotie ook bekrachtigd worden met een
diploma. Binnen het studiegebied personenzorg geldt dit voor de opleiding jeugden gehandicaptenzorg (TSO) en kinderzorg (BSO).
▪ Getuigschrift, certificaat of diploma (TSO van de derde graad):
▪ Aanvullende technische scholing voor bijstand in de welzijnssector
(lineair);
▪ Agogische bijscholing (lineair);
▪ Begeleider-animator voor bejaarden (modulair);
▪ Intercultureel werk (modulair);
▪ Jeugd– en gehandicaptenzorg (lineair of modulair).
▪ Certificaat of diploma (BSO van de derde graad):
• Kinderzorg (modulair);
• Polyvalent verzorgende (modulair).
▪ Getuigschrift (BSO van de vierde graad):
• Vervolmakingscursus gebrevetteerd hoofdverple(e)g(st)er (lineair).
o Een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard met één van de voor genoemde
diploma’s.

-

In het bezit zijn van een rijbewijs B, een auto én bereid zijn cliënten mee te vervoeren
in de eigen wagen.

