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Bijlage 1: Bijzondere aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden

Algemeen

De personeelsleden dienen te beschikken over een rijbewijs B of te behalen binnen de 2 jaar na
indiensttreding.

De duur van de proeftijd voor het statutair personeel bedraagt:
o Zes maanden voor de niveaus E, D en C;

o Twaalf maanden voor de niveaus A, B en de decretale graden

Om in aanmerking te komen, dient de kandidaat volgende formulieren in te dienen
o inschrijvingsformulier;
o uittreksel uit het strafregister;
o kopie van diploma en attest(en), indien vereist.

DECRETALE GRADEN

Algemeen directeur

rden voor aanwervin

o diploma:
Houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot het niveau A of gelijkwaardig en over L

of meerdere attesten of getuigschriften beschikken of te behalen waaruit blijkt dat minimaal
200 uren management werden gevolgd.
De duur van de proeftijd wordt met telkens l jaar verlengd in functie van het behalen van
voormeld attest/getuigschrift van managementvorming en kan in totaal
zijn. De vaste benoeming gaat in op datum van het behalen van het vereiste aantal uren
vorming. lndien niet aan de vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn, vervalt de
aanstelling van ambtswege bij het verstrijken van de termijn.
De opleiding dient met succes te worden afgerond.

andere:
o slagen in het aanwervingsexamen;
o 4 jaar relevante, professionele leidinggevende ervaring op

managementniveau.

o

Voorwaarden voor bevordering

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van
algemeen directeur, moet men behoren tot het vastbenoemd g€m€€n+epersoneelvan
gemeente, OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een contract van onbepaalde
duur (verworven door een aanwervingsexamen).
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De kandidaten dienen verderte voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden:
o titularis zijn van een graad van niveau A of niveau B; ten minste 5 jaar

graadanciënniteit hebben in een graad van rang A of B of in beide niveaus samen;
. een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie;
o over 1of meerdere attesten of getuigschriften beschikken waaruit blijkt dat minimaal

200 uren management werden gevolgd of te behalen

De duur van de proeftijd wordt met telkens l jaar verlengd in functie van het behalen van
voormeld attest/getuigschrift van managementvorming en kan in totaal
zijn. De vaste benoeming gaat in op datum van het behalen van het vereiste aantal uren
vorming.
lndien niet aan de vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn, vervalt de aanstelling van
ambtswege bij het verstrijken van de termijn. De opleiding dient met succes te worden
afgerond.

andere:

o slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen;

o 4 jaar relevante, professionele leidinggevende ervaring op
managementniveau.

Financieel directeur

Voorwaarden voor aanwerving

o diploma:
Houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot het niveau A of gelijkwaardig en over 1

of meerdere attesten of getuigschriften beschikken of te behalen waaruit blijkt dat minimaal
200 uren management werden gevolgd.
De duur van de proeftijd wordt met telkens l jaar verlengd in functie van het behalen van
voormeld attest/getuigschrift van managementvorming en kan in totaal
zijn. De vaste benoeming gaat in op datum van het behalen van het vereiste aantal uren
vorming. lndien niet aan de vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn, vervalt de
aanstelling van ambtswege bij het verstrijken van de termijn. De opleiding dient met succes
te worden afgerond.

a andere
o slagen in het aanwervingsexamen;
o 4 2 jaar relevante ervaring in een leidinggevende of project-

managementfunctie met beiden een financieel-economische achtergrond.

Voorwaarden voor bevordering

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van
financieel directeur, moet men behoren tot het vastbenoemd gem€€n+epersoneelvan
gemeente, OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een contract van onbepaalde
duur (verworven door een aanwervingsexamen).

De kandidaten dienen verder te voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden:
3

OCi\rl!V-!VZC - Bijlage L: Bijzondere aanwerving- en bevorderings'roor',vaarden
Goedgekeurd cp 2; aLrglrstui 2C19



o titularis zijn van een graad van niveau A of niveau B; ten minste 5 jaar

graadanciënniteit hebben in een graad van niveau A of B of in beide niveaus samen;

o een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie;

o over 1 of meerdere attesten of getuigschriften beschikken waaruit blijkt dat minimaal

200 uren management werden gevolgd of te behalen

De duur van de proeftijd wordt met telkens L jaar verlengd in functie van het behalen van
voormeld attest/getuigschrift van managementvorming en kan in totaal
zijn. De vaste benoeming gaat in op datum van het behalen van het vereiste aantal uren
vorming. lndien niet aan de vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn, vervalt de
aanstelling van ambtswege bij het verstrijken van de termijn. De opleiding dient met succes

te worden afgerond.

andere:

o slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen;

o 2 jaar relevante ervaring in een leidinggevende of project-managementfunctie

met beiden een financieel-economische achtergrond.

a
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B-NIVEAU - hogere graad

Hoofdverpleeskund iee (BV5)

Voorwaarden voor aanwervin

o diploma:
Houder zijn van een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (gegradueerde
verpleegkundige, bachelor in de verpleegkunde, master in de verpleegkunde). Diploma's van
het hoger beroepsonderwijs komen niet in aanmerking;

en over 1of meerdere attesten of getuigschriften beschikken waaruit blijkt dat minimaal 180

uren opleiding werden gevolgd of te behalen binnen de 4 jaar.

Het behalen van voormelde attesten/getuigschriften van opleiding kan maximum in een
periode van 4 jaar.

a€n+€++r€n+e{+i+g' lndien niet aan de vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn, is dit
een reden tot beëindiging van de overeenkomst voor onbepaalde duur. De epleidingsuren

ere:
o houder zijn van de beroepstitel van gegradueerd verpleegkundige;
o beschikken over minimum 4 jaar ervaring als gegradueerde verpleegkundige

en/of als hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum;
o slagen in het aanwervingsexamen.

Voorwaarden voor bevorderine

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van
hoofdverpleegkundige, moet men behoren tot het vastbenoemd giem€ent€personeelvan
gemeente, OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een contract van onbepaalde
duur (verworven door een aanwervingsexamen).

De kandidaten dienen verder te voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden:
. diploma: conform de aanwerving;
o houder zijn van de beroepstitel van gegradueerd verpleegkundige;
o minimum 4 jaar ervaring als gegradueerde verpleegkundige en/of als

hoofdverpleegku ndige in het woonzorgcentru m;
o een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie.

o andere: slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen.

. over 1 of meerdere attesten of getuigschriften beschikken waaruit blijkt dat minimaal
L80 uren opleiding werden gevolgd of te behalen binnen een periode van 4 jaar.

5

a)alr1\r1/-!\r7C - Bijlage L. B lzondei-: ran',veiving':n ba,.,oiCeirngs',,oor'.vaaTd:n
i_:,)J Jn:li:ria.l :,rt lr t!.:itjjtlt_: .,j t-:,1

nda



B-NIVEAU - basissraden

Ad i u n ct-zorsve ra ntwoordel i i ke ( BV1-BV2-BV3I

Voorwaarden voor aanwerving

o diploma:
Houder zijn van een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (bachelor in de
verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld, master in de verpleegkunde);

en over L of meerdere attesten of getuigschriften beschikken waaruit blijkt dat minimaal 150

uren opleiding werden gevolgd of te behalen binnen een periode van 4 jaar.

houder zijn van de beroepstitel van gegradueerd verpleegkundige;
minimum 2 jaar ervaring als verpleegkundige;
slagen in het aanwervingsexamen.

Voorwaarden voor bevordering

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van
adjunct-zorverantwoordelijke, moet men behoren tot het vastbenoemd gem€€n+epersoneel
van gemeente, OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een contract van
onbepaalde duur (verworven door een aanwervingsexamen).

De kandidaten dienen verder te voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden:
o diploma: conform de aanwerving;
o houder zijn van de beroepstitel van gegradueerd verpleegkundige;
o minimu m 2 jaar ervaring als verpleegkundige;
o een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie.

ere:
o slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen;
o over L of meerdere attesten of getuigschriften beschikken of te behalen

waaruit blijkt dat minimaal L50 uren opleiding werden gevolgd

Gesrad ueerd verpleeskund ise ( BV1-BV2-BV3)

Voorwaarden voor aanwerving

o diploma:
Houder zijn van een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (bachelor in de
verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld, master in de verpleegkunde);

re:ndao e
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en over 1 of meerdere attesten of getuigschriften beschikken of te behalen waaruit blijkt dat
minimaal 150 uren opleiding werden gevolgd.

ndere:
o houder zijn van de beroepstitel van gegradueerd verpleegkundige;
o slagen in het aanwervingsexamen.

Voorwaarden voor bevordering

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van
gegradueerd verpleegkundige, moet men behoren tot het vastbenoemd gem€€ntepersoneel
van gemeente, OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een contract van
onbepaalde duur (verworven door een aanwervingsexamen).

De kandidaten dienen verder te voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden
o diploma: conform de aanwerving;
o houder zijn van de beroepstitel van gegradueerd verpleegkundige;
. een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie

andere:

o slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen;

o over 1 of meerdere attesten of getuigschriften beschikken of te behalen

waaruit blijkt dat minimaal 150 uren opleiding werden gevolgd.

Ereotherapeut (BV1-BV2-BV3)

Voorwaarden voor aanwervi ng

o diploma:
Houder zijn van een diploma dat een opleiding ergotherapie bekroont (bachelor in de
ergotherapie), die overeenstemt met een opleiding van minstens drie jaar in het kader van
een voltijds hoger onderwijs, dat beantwoordt aan de vereisten, bepaald in artikel 3 van het
KB van 8 juli L996 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de
uitoefening van het beroep van ergotherapeut en houdende vaststelling van de lijst van de
techn ische prestaties.

over 1 of meerdere attesten of getuigschriften beschikken of te behalen waaruit blijkt dat
minimaal 150 uren opleiding werden gevolgd

houder zijn van de beroepstitel van ergotherapeut;
slagen in het aanwervingsexamen.
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Voorwaarden voor bevordering

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van

ergotherapeut, moet men behoren tot het vastbenoemd giem€entepersoneelvan gemeente,
OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een contract van onbepaalde duur
(verworven door een aanwervingsexamen).

De kandidaten dienen verder te voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden:
o diploma: conform de aanwerving;
o houder zijn van de beroepstitel van ergotherapeut;
. een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie.

andere:

o slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen;

o over 1 of meerdere attesten of getuigschriften beschikken of te behalen

waaruit blijkt dat minimaal 150 uren opleiding werden gevolgd.
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C-NIVEAU - basiseraden

Adiunct-zorsverantwoordel iike (C3-C )

Voorwaarden voor aanwerving

. diploma:
Houder zijn van:

o een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de
verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs,
afdeling verpleegkunde (gebrevetteerd of ged iplomeerd verpleegku ndige);

o het diploma van gegradueerde verpleegkundige van het hoger
beroepsonderwijs H BO5.

a andere:
o houder zijn van de beroepstitel van verpleegkundige;
o minimum 2 jaar ervaring als verpleegkundige;
o slagen in het aanwervingsexamen.

Voorwaarden voor bevordering

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van
adj unct-zorgverantwoordelijke, moet men behoren tot het vastbenoemd
g€tr€€n+epersoneel van gemeente, OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een
contract van onbepaalde duur (verworven door een aanwervingsexamen).

De kandidaten dienen verder te voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden:
o diploma: conform de aanwerving;
o houder zijn van de beroepstitel van verpleegkundige;
o minimum 2 jaar ervaring als verpleegkundige;
. een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie.

o andere: slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen.

Zorgkundiee ÍC1-C2)

arden voor aanwervin

o diploma:
Houder zijn van een diploma uit de voorgeschreven lijst volgens de Vlaamse
erkenningsnormen of de Federale financieringsnormen voor woonzorgcentra.

andere:
o in het bezit zijn van een visum van zorgkundige van de Federale

Overheidsd ienst Vol ksgezond heid;
o slagen in het aanwervingsexamen.
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Voorwaarden voor bevordering

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van
zorgkundige, moet men behoren tot het vastbenoemd €em€€ntepersoneel van gemeente,
OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een contract van onbepaalde duur
(verworven door een aanwervingsexamen).

De kandidaten dienen verder te voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden:
o diploma: conform de aanwerving;
o in het bezit zijn van een visum van zorgkundige van de Federale Overheidsdienst

Volksgezondheid;

o een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie.

a andere: slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen

Beeeleider wonen en leven (animator) (C1-C2)

Voorwaarden voor aanwerving

o diploma:
Houder zijn van:

o ofwel een diploma uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs in een
afdeling van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of
met beperkt leerplan;

o ofwel een diploma van een basisopleiding van één cyclus uitgereikt door een
hogeschool;

o ofwelvanaf het academiejaar 2004-2005 de graad van bachelor.

o andere: slagen in het aanwervingsexamen

Voorwaarden voor bevorderinq

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van
begeleider wonen en leven eni{T€+er, moet men behoren tot het vastbenoemd

Sem€en+epersoneel van gemeente, OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een
contract van onbepaalde duur (verworven door een aanwervingsexamen).

De kandidaten dienen verder te voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden:
o diploma: conform de aanwerving;
. een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie.

andere: slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen
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D-NIVEAU - basiseraden

Zoreku ndiee (D 1-D2-D3)

Voorwaa rden voor aanwerving

o diploma:
Houder zijn van een getuigschrift uit de voorgeschreven lijst volgens de Vlaamse
erken ningsnormen of de Federale financieringsnormen voor woonzorgcentra.

andere:
o in het bezit zijn van een visum van zorgkundige van de Federale

Overheidsdienst Volksgezond heid;
o slagen in het aanwervingsexamen.

Voorwaarden voor bevordering

Om bij wijze van bevordering in aanmerking te kunnen komen voor de betrekking van
zorgkundige, moet men behoren tot het vastbenoemd gem€€n+epersoneelvan gemeente,
OCMW of woonzorgcentrum of het personeel met een contract van onbepaalde duur
(verworven door een aanwervingsexamen).

De kandidaten dienen verder te voldoen aan de volgende bevorderingsvoorwaarden:
o diploma: conform de aanwerving;
o in het bezit zijn van een visum van zorgkundige van de Federale Overheidsdienst

Volksgezondheid;

. een gunstige evaluatie hebben bekomen voor de laatste periodieke evaluatie.

andere: slagen in een examen dat conform is aan het aanwervingsexamen.
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