
DEFINITIEVE REGISTRATIE 
DEFINITIEVE REGISTRATIE OP BASIS 

VAN OVERGANGSMAATREGELEN 

VOORLOPIGE REGISTRATIE OP BASIS 

VAN OVERGANGSMAATREGELEN 

U bent in het bezit van 

één  van de volgende  

diploma’s  of getuig-

schriften: 

- 2de jaar van de 3de graad 

van het secundair onderwijs, 

richting “personenzorg”,  

onderafdeling “hulp aan  

personen” EN opleiding van  

zorgkundige van 1 jaar  

sociale promotie of  

beroepsopleiding, gelijkge-

steld aan de opleiding van 

zorgkundige 

- 1ste jaar Bachelor in de  

verpleegkunde 

- 1ste jaar gegradueerd  

verpleegkundige 

- 1ste jaar gebrevetteerd  

verpleegkundige 

U hebt een  

diploma vermeld 

in bijlage I 

U hebt geen  

diploma vermeld 

in bijlage I 

EN u was  

tewerkgesteld op 

13/02/2006  

als verzorgings-

personeel in een  

verzorgings-

instelling 

U hebt geen  

diploma vermeld  

in bijlage I 

EN u was  

tewerkgesteld op 

13/02/2006  

als verzorgings-

personeel in een  

verzorgings- 

instelling 

EN u bent op 

13/02/2006 reeds 

minstens 5 jaar 

voltijds equivalent 

aan het werk als 

verzorgingsperso-

neel in een verzor-

gingsinstelling 

DEFINITIEVE REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE 

EN u was  

tewerkgesteld op 

13/02/2006  

als verzorgings-

personeel in een  

verzorgings-

instelling 

EN u bent op 

13/02/2006  

minder dan 5 jaar  

voltijds equivalent 

aan het werk als 

verzorgingsperso-

neel in een verzor-

gingsinstelling 

EN u bent uiterlijk  

op 31/12/2008  

tewerkgesteld  

als verzorgings-

personeel in een  

verzorgings-

instelling 

VOORLOPIGE REGISTRATIE  

ALS ZORGKUNDIGE 

De aanvraag tot voorlopige registratie 

diende te gebeuren voor 30/06/2012 

U was in de 10 jaar 

voorafgaand aan uw 

aanvraag minstens 5 

jaar voltijds equivalent 

tewerkgesteld als zorg– 

en bijstandsverlener  

in een erkende  

dienst(en) voor gezins-

zorg en aanvullende 

thuiszorg 

U hebt een  

diploma vermeld  

in bijlage I 

EN u bezit een attest waaruit blijkt dat u 

met vrucht een aanvullende theoretische 

opleiding van minimum 200 effectieve 

uren heeft gevolgd  

EN u bezit een attest waaruit blijkt dat u 

een aanvullende praktische opleiding van 

minimum 75 uur heeft gevolgd uitge-

voerd in het ziekenhuismilieu en / of  

erkende rustoorden voor bejaarden  

en/ of rust– en verzorgingstehuizen 

De bijzondere opleiding tot zorgkundige van 

120 uur kan worden gevolgd tot 31/12/2015 

Een voorlopige registratie blijft geldig tot 

30/06/2016 

Versie:  12/01/2015  


