
Bijlage IV 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag Registratie Zorgkundige 

Volledige Registratie Voorlopige Registratie op basis 
van overgangsmaatregelen 

U bent in het bezit van 
één van de volgende 
diploma’s of 
getuigschriften: 
- 2e jaar van de 3e graad van 
het secundair onderwijs, 
richting «personenzorg», 
onderafdeling «hulp aan de 
personen» EN opleiding van 
zorgkundige van 1 jaar 
- sociale promotie of 
beroepsopleiding, 
gelijkgesteld aan de opleiding 
van zorgkundige van 1 jaar 
- 1e jaar bachelor in de 
verpleegkunde 
- 1e jaar gegradueerd 
verpleegkundige 
- 1e jaar gebrevetteerd 
verpleegkundige 

Volledige Registratie op basis 
van overgangsmaatregelen 

U hebt een 
diploma vermeld in 
bijlage I 

U hebt geen 
diploma vermeld in 
bijlage I 

EN u was op 
13/02/2006 
tewerkgesteld als 
verzorgings-
personeel in een 
verzorgings-
instelling 

EN u was op 
13/02/2006 
tewerkgesteld als 
verzorgings-
personeel in een 
verzorgings-
instelling 

EN u was op 
13/02/2006 reeds 
minstens 5 jaar 
voltijds equivalent 
aan het werk als 
verzorgings-
personeel in een 
verzorgingsinstelling 
(niet noodzakelijk 
bij éénzelfde 
werkgever) 

U hebt een 
diploma 
vermeld in 
bijlage I 

U hebt geen 
diploma 
vermeld in 
bijlage I 

EN u bent 
uiterlijk op 
31/12/2008 
tewerkgesteld 
als verzorgings-
personeel in 
een 
verzorgings-
instelling 

EN u bent op 
13/02/2006 
tewerkgesteld 
als verzorgings-
personeel in 
een 
verzorgings-
instelling 

EN u bent 
minder dan 5 
jaar voltijds 
equivalent aan 
het werk als 
verzorgings-
personeel in 
een 
verzorgings-
instelling 

De aanvraag tot een voorlopige 
inschrijving dient te gebeuren voor 
31/12/2008 

Volledige Registratie als Zorgkundige 

Tip: Een voorlopige registratie blijft tot maximum 13/2/2011 geldig en kan, mits 
voldaan aan volgende voorwaarden, omgezet worden in een volledige registratie: 
• U kan aantonen dat u, binnen de vijf jaar te tellen vanaf 13/02/2006, een 

bijzondere opleiding van 120 uur hebt gevolgd, die verband houdt met de 
activiteiten die een zorgkundige kan verrichten. 

• Voorafgaande opleidingen die verband houden met de activiteiten die een 
zorgkundige kan verrichten, kunnen in rekening worden gebracht om aan de 
vereiste 120 uur te komen. 

Voorlopige Registratie als Zorgkundige 

Gezien om te worden gevoegd bij de omzendbrief van ……………….. betreffende de koninklijke besluiten van 12 januari 2006 tot vaststelling van 
de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige en tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen 
uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, 
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