
Ministerieel Besluit van 19 februari 2013 – Nieuwe lijst erkende diploma’s of 
getuigschriften per niveau die toegang geven tot de betrekkingen bij de 
gemeenten, provincies en OCMW’s - Toelichting 
 
Toelichting puntsgewijs bij de aanpassingen van de lijst 
 
Punt 1° Erkende diploma’s en getuigschriften die toegang geven tot niveau A. 
 

- De aanvulling onder niveau A met een punt b) verwijst naar diploma’s die 
erkend zijn door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Specifiek 
hiervoor is dat het zowel over Nederlandstalige als over anderstalige 
opleidingen kan gaan. Dat laatste verandert echter niets aan de toepasselijke 
taalvereisten op grond van de taalwetgeving. 

 
- Het diploma van “doctor” wordt voor de volledigheid en ter verduidelijking 

toegevoegd aan de lijst in punt c). 
 
Punt 2°  Erkende diploma’s en getuigschriften die toegang geven tot niveau B. 
 

- De aanvulling onder niveau B met een punt b) verwijst eveneens naar 
diploma’s die erkend zijn door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie. Ook in dit geval kan het zowel over Nederlandstalige 
als over anderstalige opleidingen gaan. 

 
- Aan niveau B wordt ook een punt c) toegevoegd dat de diploma’s van 

gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs behelst.  
 
Het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair onderwijs en het 
hoger beroepsonderwijs (HBO5) plaatste een nieuw onderwijsniveau tussen 
het secundair onderwijs enerzijds en het hoger onderwijs dat tot een 
bachelordiploma leidt, anderzijds. Dat nieuwe onderwijsniveau mondt uit in 
een ‘graduaatsdiploma’. Die diploma’s zijn, op één uitzondering na, gelijk aan 
de diploma’s van wat voorheen ‘het hoger onderwijs voor sociale promotie van 
één cyclus’ genoemd werd en die ook toegang geven tot niveau B. Dat laatste 
wordt onder niveau B voortaan in overgangsmaatregel vermeld in het 
toegevoegde punt t). 
 
Voorbeelden van dergelijke graduaatsdiploma’s uit het HBO zijn: 
gegradueerde in de bedrijfsadministratie, de boekhouding, de marketing, het 
maatschappelijk werk (niet te verwarren met de titel van sociaal assistent), de 
openbare besturen, de verkeerskunde…  
 

Punt 3° Erkende diploma’s en getuigschriften die toegang geven tot niveau C 
 

- Punt h) vult de lijst van diploma’s die toegang geven tot niveau C aan met de 
diploma’s van het secundair volwassenenonderwijs, uitgereikt na ten minste 
zevenhonderdvijftig lestijden. Het daarmee voorheen overeenstemmende 
diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie uitgereikt na een 
cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig lestijden wordt in overgangsregeling 
opgenomen in punt m). 



       
- Punt i) geeft aan dat het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde, 

uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs, toegang geeft tot niveau C. Dat is 
een uitzondering op de bovengenoemde graduaatsdiploma’s die toegang 
verlenen tot niveau B. 

  
De verklaring voor die uitzonderingspositie is als volgt.  
De benaming ‘gegradueerd verpleegkundige’ uit het Vlaamse hoger 
beroepsonderwijs mag niet verward worden met de beroepstitel ‘gegradueerd 
verpleegkundige’ in het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen. De beroepstitel van gegradueerd 
verpleegkundige, vermeld in dat KB nr. 78, mag alleen verleend worden aan 
verpleegkundige van het hoger onderwijs, nu bachelor in de verpleegkunde. 
De beroepstitel van gewone ‘verpleegkundige’, ook wel ‘gediplomeerd’ of 
‘gebrevetteerd’ verpleegkundige genoemd, wordt op grond van het KB nr. 78 
verleend aan de afgestudeerde van het secundair onderwijs in de 
verpleegkunde of van het aanvullend secundair beroepsonderwijs in de 
verpleegkunde.  
 
Zolang het nieuwe diploma van ‘gegradueerde in de verpleegkunde’ niet 
samengaat met een effectieve inhoudelijke upgrading van dit onderwijs, geeft 
het diploma nog altijd aanleiding tot de beroepstitel van ‘verpleegkundige’ of 
‘gediplomeerd’ of ‘gebrevetteerd’ verpleegkundige in de lijst van de titels die 
toegang geven tot de gezondheidszorgberoepen. Die titels worden overigens 
ook vermeld op de door de scholen uitgereikte diploma’s van ‘gegradueerd 
verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs’. Dit diploma geeft nog 
steeds toegang tot het niveau C en niet tot niveau B. De salarisschalen en 
functionele loopbaan gekoppeld aan de titel van gediplomeerd of 
gebrevetteerd verpleegkundige bij gemeenten en OCMW’s is C3-C4.   
 
Er is op het vlak van niveausituering overigens geen verschil met het Vlaamse 
Personeelsstatuut. 

 
Punt 4° en punt 5° 
 
Het punt 4°, dat naar de wetgeving over de gelijkwaardigheid en erkenning van 
buitenlandse diploma’s verwijst, wordt aangevuld met de verwijzing naar de 
procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij het 
decreet van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs. 
 
Het punt 5°, verwijst naar de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Die 
richtlijn vervangt ondermeer de bestaande richtlijn 89/48/EEG van de Raad van de 
EEG van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van 
hogeronderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar 
worden afgesloten, evenals de bestaande richtlijn 92/51/EEG van de Raad van de 
EEG van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemene stelsel van erkenning van 
beroepsopleidingen. Die richtlijnen werden in de oude bijlage vermeld in het punt 3. 
 



Onder de richtlijn 2005/48/EEG valt ondermeer de erkenning van sommige 
geneeskundige en paramedische beroepen en van sommige beschermde 
beroepstitels.  
 
Informatiepunten voor de lokale overheden 
  
Bij vragen over de waarde van door sollicitanten voorgelegde diploma’s moet de 
aanstellende overheid zich wenden tot de bevoegde afdeling (secundair onderwijs, 
volwassenenonderwijs, hoger onderwijs) van het departement onderwijs. 
 
Het NARIC is bevoegd voor de erkenning van buitenlandse diploma’s en voor 
toelichting hierover. Dat laatste is relevant voor de correcte uitvoering van de punten 
4° en 5° van de lijst. 
 
 


