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Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013 (113855)
(Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012
betreffende het geldelijk statuut van de werknemers uit de instellingen erkend
of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest)
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers
en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en die zijn erkend en/of
gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.
Art. 2. Onder "werknemers" verstaat men :
- de vrouwelijke en mannelijke arbeiders;
- de vrouwelijke en mannelijke bedienden.
HOOFDSTUK III. Beroepsclassificatie
Art. 5. De beroepsclassificatie is opgenomen in bijlage 2 van deze collectieve
arbeidsovereenkomst.
HOOFDSTUK IV. Slotbepalingen
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2012 en
wordt gesloten voor onbepaalde duur.
Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomstl van 24 januari 2013, gesloten in
het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap,
betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomstl van 21 juni 2012
betreffende het geldelijk statuut van de werknemers uit de instellingen erkend of
gesubsiedieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Gesubsidieerde functies per sector - vereiste diploma's en toelatingsvoorwaarden
Sector Kindertehuis
FUNCTIE
Directeur
Directeur

Functieclassificatie

DIPLOMA OF KWALIFICATIE
Universitair
HOBU met een sociale,
paramedische of psychologische of
pedagogische oriëntering met 3 jaar
anciënniteit in de sector

SCHAAL
1
2

2
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Sociaal assistent en
verpleegkundige
Opvoeder klasse 1
Opvoeder klasse 2
Opvoeder klasse 3

Opvoeder klasse 4

HOBU

4

HOBU met een sociale,
paramedische of psychologische of
pedagogische oriëntering ESNU
HSO
6 B met sociale, sanitaire of
gezinsoriëntering of
opleidingsgetuigschrift van
gezinshelper of gelijkgesteld volgens
het besluit "thuisverzorging"
LSO

4
5
7

9

Sector Dagcentra en Opvangcentra
FUNCTIE
Directeur-Onderdirecteur

Directeur-Onderdirecteur

Huisarts voor het
gehandicaptenbeleid
Huisarts
Huisarts voor het
gehandicaptenbeleid
Huisarts-specialist
Psycholoog
Psychopedagoog
Pedagoog
Assistent in de psychologie
Functieclassificatie

DIPLOMA OF KWALIFICATIE
Universitair met een pedagogische,
psychologische, sociale, juridische,
paramedische, sociologische,
hospitaal, criminologische,
economische, gezins en
seksuologische oriëntering;
(directeur universitair niveau in
functie op 31 december 2000)
HOBU met een pedagogische,
psychologische, sociale, juridische,
paramedische of artistieke
oriëntering en drie jaar ervaring in
de gehandicaptensector of
gesubsidieerd directeur op
31 december 2000 of gelijkgesteld
(kwalificaties vereist voor de
opvoeders klasse II en minstens
tien jaar educatieve functies in een
dagcentrum of een onthaalcentrum)
Dokter in de genees-, heel- en
verloskunde
Dokter in de genees-, heel- en
verloskunde
Dokter in de geneeskunde met
specialisatie
Dokter in de geneeskunde met
specialisatie
Universitair
Universitair
Universitair
HOBU

SCHAAL
1

2

11
1
12
1
1
1
1
4
3
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Paramedische functies
Paramedisch gegradueerde

Sociaal assistent
Gegradueerd verpleger
Gebreveteerd verpleger
Opvoeder groepschef
Hoofdopvoeder

Opvoeder klasse 1

Opvoeder klasse 2
Opvoeder klasse 3
Opvoeder klasse 4
Directiesecretaris
Boekhouder

Assistent boekhouder
Administratief assistent

Functieclassificatie

Universitair (kinesitherapeut of
logopedist)
HOBU (ergotherapeut,
kinesitherapeut, logopedist,
heropvoeder in de psychomotiliteit,
audioloog, orthoptist)
HOBU
HOBY
Brevet van verpleger of van
ziekenhuisassistent
Hoofdopvoeder met minstens één
jaar dienst in deze functie
Diploma van het hoger nietuniversitair onderwijs met een
pedagogische, psychologische,
sociale, paramedische of artistieke
of gelijkgestelde oriëntering
(kwalificaties vereist voor de
opvoeders klasse II en minstens vijf
jaar educatieve functies in een
dagcentrum of een onthaalcentrum)
HOBU met een pedagogische,
psychologische, sociale,
paramedische of artistieke
oriëntering
HSO of gelijkgesteld klasse IIA, IIB
op 31 december 2000
6B of opleidingsgetuigschrift van
gezinshelper of gelijkgesteld in het
besluit "thuisverzorging"
HSO
HOBU waarmee die titel verleend
wordt
HOBY met een economische of
boekhoudkundige of gelijkgestelde
oriëntering (diploma van de
"Chambre belge des comptables" of
een specialisatiediploma in het
beheer van de diensten en
instellingen van de non-profit
sector) of gelijkgesteld boekhouder
klasse 1 op 31 december 2000
HSO met een economische
oriëntering
HSO of gelijkgesteld
opsteller/econoom op
31 december 2000

1
4

4
4
5
2
3

4

5
7
9
4
4

6
6

4
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Administratief medewerker
Technicus klasse 1
Technicus klasse 2
Technicus klasse 3
Arbeider ploegbaas
Gekwalificeerd arbeider
Arbeider

HSO
HSO met een elektronica of
informatica oriëntering
HSO met een elektronica of
informatica oriëntering of
gelijkgesteld (opleiding Braille)
6 B met een technische oriëntering
Gekwalificeerd arbeider met
verantwoordelijkheid voor een ploeg
technici
Kwalificatiegetuigschrift of
getuigschrift van leertijd uitgereikt
door het IFPME
Geen bijzonder vereiste

9
4
5
7
8
9
10

Sector diensten voor begeleiding
FUNCTIE
Directeur
Onderdirecteur

Directeur
Onderdirecteur

Begeleider klasse 1

Begeleider klasse 2
Psycholoog
Pedagoog
Psychopedagoog
Licentiaat in gezins- en
seksuologische
wetenschappen
Licentiaat in medisch-sociale
en ziekenhuiswetenschappen
Master sociaal werk
Master in de kinesitherapie
en revalidatie
Master in de logopedie
Gegradueerd sociaal
Functieclassificatie

DIPLOMA OF KWALIFICATIE
Universitair met pedagogische,
psychologische, sociale, juridische,
paramedische, sociologische,
ziekenhuis, criminologische,
economische, gezins en
seksuologische oriëntering
HOBU met een pedagogische,
psychologische, sociale
paramedische of artistieke
oriëntering en 3 jaar ervaring in de
gehandicaptensector
HOBU met een pedagogische,
psychologische, sociale,
paramedische of artistieke
oriëntering
HOBU
Universtair
Universtair
Universtair
Universtair

SCHAAL
1

Universtair

1

HOBU

4

2

4

5
1
1
1
1

5
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verpleegkundige
Kinderverzorgster,
gezinshulp, gezonsheidshulp

Kinderverzorgster,
gezinschulp,
gezondheidshulp
Assistent psychologie
Sociaal assistent
Huisarts-specialist
Directiesecretaris
Boekhouder

Administratief medewerker
Technicus/Gekwalificeerd
arbeider
Technicux/Arbeider

Brevet van kinderverzorgster of
geslaagd in een6de beroepsjaar
met een sociale, gezins of
gezonheidsorientering of
getuigschrift van de opleiding
gezinshulp of gelijkgesteld in het
besluit "thuishulp"
HSO

7

HSO
HOBU
Huisarts met specialisatie
HOBU waarmee die titel verleend
wordt
HOBU met een economische, of
boekhoudkundige of gelijkgestelde
oriëntering (diploma van de
"Chambre belge des comptables"
of een specialisatiediploma in het
beheer van de diensten en
instellingen van de non-profit
sector)
HSO
Kwalificatiegetuigschrift of
getuigschrift van leertijd uitgereikt
door het IFPME
Geen bijzondere vereisten

4
4
12
4

5

4

6
9
10

Sector diensten voor dovenvertolking
FUNCTIE
Directeur
Onderdirecteur
Directeur
Onderdirecteur
Administratief medewerker
Geschoold technicus
Technicus/Arbeider

Functieclassificatie

DIPLOMA OF KWALIFICATIE
Universitair

SCHAAL
1

HOBU

2

HSO
Kwalificatiegetuigschrift of
getuigschrift van leertijd uitgereikt
door het IFPME
Geen bijzondere vereisten

6
9
10

6

