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Vanaf 1/12/18 is de functieclassificatie van het Pc 305.02 (nu PC 330.04) niet langer van toepassing, maar wordt dezelfde functieclassificatie gebruikt zoals die geldt voor de 

kinderopvang subsidietrap 2a. 

 

Referentie 

CAO 28/2/01 PC 30502, KB 11/11/02, BS 6/1/03, geldig vanaf 1/1/01 voor onbepaalde duur), gewijzigd door CAO 3/12/07 PC 331, en gewijzigd door CAO 10/2/14, geldig 

vanaf 1/1/13 voor onbepaalde duur, van toepassing op de kinderdagverblijven en de diensten voor opvanggezinnen, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse 

Gemeenschap. Door de CAO van 10/2/14 werden de aanvangsleeftijden vereist voor de opbouw van de baremieke anciënniteit geschrapt, en dit met terugwerkende kracht 

vanaf 1/1/13. CAO 16/10/07 PC 331 voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen. 

 

Indeling 

BAREMA FUNCTIE MINIMALE TOEGANGSVEREISTEN 

A1 Administratief personeel klasse 1 Eindgetuigschrift van het : 

 hoger onderwijs met een economische of op personeelsbeleid gerichte opleiding, of 

 het hoger beroepsonderwijs (HBO5), studiegebied ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’. 

Diploma of eindgetuigschrift van het economisch of technisch hoger onderwijs. 

A2 Administratief personeel klasse 2 Eindgetuigschrift van het hoger secundair onderwijs 

A3 Administratief personeel klasse 3 Eindgetuigschrift van het : 

 lager secundair onderwijs 

 hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de administratieve richting. 

B1b Diensthoofd in de erkende kinderdagverblijven (niet in 

de diensten voor opvanggezinnen). 

0,5 voltijdse eenheid per begonnen schijf van 50 plaatsen 

Ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs. 

B1c Begeleidend personeel klasse 1 Hoger onderwijs met sociale (ortho)pedagogische,  psychologische, paramedische, 

verpleegkundige of artistieke oriëntatie. 

Eindgetuigschrift van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) studiegebied ‘sociaal-agogisch werk’. 

B2a Begeleidend personeel klasse 2A Eindgetuigschrift van : 

 hoger secundair onderwijs met pedagogische, sociale, paramedische of artistieke oriëntatie 

 hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatiet van kinderverzorg(st)er 

 aar 
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Het begeleidend personeel klasse 2B na 10 jaar dienstanciënniteit in deze functie. 

B2b Begeleidend personeel klasse 2B Eindgetuigschrift van het : 

 hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie  in de menswetenschap-pelijke 
richting 

 hoger secundair onderwijs 

Het begeleidend personeel klasse 3, in dienst op 01.12.1991 na 10 jaar dienstanciënniteit in deze 

functie 

B3 Begeleidend personeel klasse 3 Eindgetuigschrift van het : 

 hoger secundair beroepsonderwijs, of 

 lager secundair onderwijs 

K3 Directie in de erkende kinderdag-verblijven (niet in de 

diensten voor opvanggezinnen) 

Ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs. 

L1 univ Licentiaten/masters Universitair onderwijs met de wettelijke vereiste opleiding 

L 1 (= A 

1) 

Logistiek personeel klasse 1  Diploma of eindgetuigschrift van technisch hoger onderwijs. 

 Diploma van het hoger beroepsonderwijs (HBO5), studiegebied ‘industriêle wetenschappen en 
technologie’ 

Voor zover dit diploma of getuigschrift voor de aanstelling in die functie vereist is. 

L2 Logistiek personeel klasse 2 Eindgetuigschrift van het : 

 hoger secundair technisch onderwijs, voor zover dit diploma of getuigschrift voor de aanstelling 
in die functie vereist is 

Ploegleider uit klasse 3 

L3 Logistiek personeel klasse 3 Eindgetuigschrift van : 

 hoger secundair beroepsonderwijs, of 

 lager secundair technisch onderwijs 

Voor zover dit diploma of getuigschrift voor de aanstelling in die functie vereist is. 

 Relevant ervaringsbewijs voor een logistieke functie, uitgereikt door het Vlaamse Subsidie-
agentschap voor Werk en Sociale Economie 

L4 Logistiek personeel klasse 4 Geen bijzondere voorwaarden 

MV1 Sociaal, verpleegkundig, paramedisch & therapeutisch 

personeel 

Hoger Onderwijs met de wettelijke vereiste opleiding 

MV1bis Dienstverantwoordelijken in de diensten voor 

opvanggezinnen 

Hoger Onderwijs Buiten Universiteit met de wettelijke vereiste opleiding - enkel van toepassing 

in de diensten voor opvanggezinnen, niet in de kinderdagverblijven 
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MV2 Gebrevetteerde verpleegkundige Brevet van verple(e)g(st)er 

G1 Geneesheer omnipracticus Universitair onderwijs met de wettelijke vereiste opleiding 

GS Geneesheer specialist Universitair onderwijs met de wettelijke vereiste opleiding 

   

https://socialeye.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS300507407&state=changed
https://socialeye.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS300507407&state=changed

