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BIJLAGE 2: Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de verschillende functies in Ter Heide 
 
Domein Algemeen beleid 
 

Functie (basis – niveau 1) Functie – niveau 2 Weddenschaal 
Aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden 
Dienst Afdeling 

Algemeen directeur / 

A9a/A9b 
(Kelchtermans) 

van A9a naar A9b 
na negen jaar 

schaalanciënniteit 
in A9a en een 

gunstig 
evaluatieresultaat; 

Universitair diploma 
Algemeen 

beleid 

Algemeen beleid 
 

Directeur zorg / 

A5a/A5b 
(Kelchtermans) 

van A5a naar A5b 
na negen jaar 

schaalanciënniteit 
in A5a en een 

gunstig 
evaluatieresultaat; 

Universitair diploma 

Directie 
 

Directeur personeel & 
organisatie 

/ 

A5a/A5b 
(Kelchtermans) 

van A5a naar A5b 
na negen jaar 

schaalanciënniteit 
in A5a en een 

gunstig 
evaluatieresultaat; 

Universitair diploma 

Directeur Logistiek / A5a/A5b van A5a Universitair diploma 
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naar A5b na 
negen jaar 

schaalanciënniteit 
in A5a en een 

gunstig 
evaluatieresultaat; 

(Kelchtermans) 

Directeur Financiën en ICT / 

A5a/A5b 
(Kelchtermans) 

van A5a naar A5b 
na negen jaar 

schaalanciënniteit 
in A5a en een 

gunstig 
evaluatieresultaat; 

Universitair diploma 

Kwaliteitscoördinator / BAR 19 

Zie kwalificatievereisten VAPH voor 
het betrokken barema administratief, 
personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 

of begeleidend personeel klasse 1 

Kwaliteit 

Administratief medewerker 

   

Centraal 
secretariaat Klasse 2 BAR 10 

Zie kwalificatievereisten VAPH voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 2 
Uitdovende functie 

 
 
 
 
 
Domein Financiën en ICT 
 

Functie (basis – niveau 1) Functie – niveau 2 Weddenschaal Aanwervings- en Dienst Afdeling 
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bevorderingsvoorwaarden 

Boekhouder / BAR 9 

Zie kwalificatievereisten VAPH voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 
of begeleidend personeel klasse 1 

Financiële dienst Financiën 

Medewerker financiële dienst 

Klasse 2 BAR 10 
Zie kwalificatievereisten VAPH voor 
het betrokken barema administratief 
personeel klasse 2 

Klasse 1 BAR 9 

Zie kwalificatievereisten VAPH voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 
of begeleidend personeel klasse 1 

Medewerker 
bewonersadministratie 

Klasse 2 BAR 10 
Zie kwalificatievereisten VAPH voor 
het betrokken barema administratief 
personeel klasse 2 

Klasse 1 BAR 9  

Zie kwalificatievereisten VAPH voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 
of begeleidend personeel klasse 1 
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Verantwoordelijke ICT / BAR 19 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 

of logistiek personeel klasse 1 

ICT 

ICT 
Medewerker ICT 

Klasse 2 BAR 10 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 

of logistiek personeel klasse 2 

Klasse 1 BAR 9 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 
of begeleidend personeel klasse 1 

Verantwoordelijke 
informatiebeheer 

/ BAR 19 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 
of begeleidend personeel klasse 1 

Informatiebeheer 

Verantwoordelijke 
economaat 

/ BAR 19 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 
of begeleidend personeel klasse 1 Economaat Economaat 

Medewerker economaat / BAR 10 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 2 
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Domein Personeel en Organisatie 
 

Verantwoordelijke 
personeelsadministratie 

/ BAR 19   Zie kwalificatievereisten VAPH  voor het betrokken barema 
administratief personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 of 

begeleidend personeel klasse 1 

 
 
 
 
 

Personeels- 
administratie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personeel en Organisatie 

Medewerker 
personeelsadministratie 

/ BAR 10 Zie kwalificatievereisten VAPH  voor het betrokken barema 
administratief personeel klasse 2 

Medewerker 
personeelsadministratie  

& HR-Data  

/ BAR 9 Zie kwalificatievereisten VAPH  voor het betrokken barema 
administratief personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 of 

begeleidend personeel klasse 1 

Medewerker 
personeelsadministratie  

& HR-Data  

/ BAR 9 Zie kwalificatievereisten VAPH  voor het betrokken barema 
administratief personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 of 

begeleidend personeel klasse 1 

 
 
 

HR-DATA Verantwoordelijke  
HR-data 

/ BAR 19 Zie kwalificatievereisten VAPH  voor het betrokken barema 
administratief personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 of 

begeleidend personeel klasse 1 

 Coördinator 
communicatie en 
positionering 

/ BAR 19 Universitair diploma  

Verantwoordelijke 
stagebeleid en externe 

communicatie 

/ BAR 19 Zie kwalificatievereisten VAPH  voor het betrokken barema 
administratief personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 of 

begeleidend personeel klasse 1 

 

Verantwoordelijke 
personeel en organisatie 

/ BAR 19 Zie kwalificatievereisten VAPH  voor het betrokken barema 
administratief personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 of 

begeleidend personeel klasse 1 

Medewerker personeel 
en organisatie 

/ BAR 10 Zie kwalificatievereisten VAPH  voor het betrokken barema 
administratief personeel klasse 2 

Preventieadviseur / BAR 19 Zie kwalificatievereisten VAPH  voor het betrokken barema 
administratief personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 of 

begeleidend personeel klasse 1 
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Domein Logistiek 
 

Hoofd grootkeuken / BAR 9 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief, 
personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 
of begeleidend personeel klasse 1, of 

administratief of logistiek klasse 2 

Grootkeuken Grootkeuken 

Medewerker grootkeuken 

Klasse4 BAR 1 geen 

Klasse 3 BAR 7 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 

het betrokken barema logistiek 
personeel klasse 3 

Klasse 2 BAR 8 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 

het betrokken barema logistiek 
personeel klasse 2 

Coördinator grootkeuken / BAR 19 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief, 
personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 

of begeleidend personeel klasse 1 

Diëtist(e) / BAR 20 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema sociaal, 
paramedisch en therapeutisch 

personeel 

 Coördinator logistieke 
diensten 

/ BAR 19 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief, 
personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 

of begeleidend personeel klasse 1 
Onderhoud Onderhoud 

Medewerker centraal 
onderhoud  

/ BAR 1 
geen 

Medewerker onderhoud 
leefgroep 

/ BAR 1 
geen 
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Coördinator projecten 
logistiek 

/ BAR 19 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 1 of logistiek klasse 1 
of begeleidend personeel klasse 1 

Technische 
dienst 

Technische 
dienst 

Hoofd technische dienst 

/ BAR 9 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 
personeel klasse 1 of logistiek klasse 
1of begeleidend personeel klasse 1 

Medewerker technische 
dienst 

Klasse 4 BAR 1 geen 

Klasse 3 BAR 6 / 7 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 

het betrokken barema logistiek 
personeel klasse 3 

Klasse 2 BAR 8 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 

het betrokken barema logistiek 
personeel klasse 2 
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Domein Zorg 
 

Hoofdopvoed(st)er 
 

/ BAR 18 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 

het betrokken barema 
hoofdopvoed(st)er 

Leefgroep 

Woonbuurt 

Leefgroepmedewerker 

 
 

Profiel 
leefgroepmedewer

ker  GES  
 
 

Profiel 
leefgroepmedewer

ker autisme 

   

Klasse 2B BAR 15 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema begeleidend 
en verzorgend personeel klasse 2B 

Klasse 2A BAR 16 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema begeleidend 
en verzorgend personeel klasse 2A 

Klasse 1: 
functieprofiel 

leefgroepmedewerker 
klasse 1 

BAR 17 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema begeleidend 
en verzorgend personeel klasse 1 

Medewerker onderhoud 
leefgroep 

/ 
 BAR 1 

geen 

Leefgroepencoördinator 
 

/ BAR 19 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 

het betrokken barema opvoeder-
groepschef 

Woonbuurt 

Zorgcoördinator 
 

/ BAR 21 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 

het betrokken barema 
licentiaten/masters 
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Kinesitherapeut 

Klasse 1 BAR 20 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema sociaal, 
paramedisch en therapeutisch 

personeel 

Woonbuurt Woonbuurt 

Licentiaat BAR 21 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 

het betrokken barema 
licentiaten/masters kinesitherapie 

Ergotherapeut / BAR 20  

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema sociaal, 
paramedisch en therapeutisch 

personeel 

Logopedist / BAR 20 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema sociaal, 
paramedisch en therapeutisch 

personeel 

Geneesheer / BAR 26  
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema geneesheer - 

omnipracticus 

Geneesheer-specialist / BAR 27 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema geneesheer-

specialist 

Verpleegkundige 

Klasse 2 BAR 13  
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema verzorgend 

personeel 

Klasse 1 BAR 20 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema sociaal, 
paramedisch en therapeutisch 

personeel 
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Maatschappelijk werker / BAR 20 (4) 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema sociaal, 
paramedisch en therapeutisch 

personeel 

Woonbuurt Woonbuurt 

Activeringscoördinator Genk / BAR 18 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema diensthoofd 

paramedicus of hoofdopvoeder 
Activering Genk 

Campus-
ondersteuning 

Activeringscoördinator 
Zonhoven 

/ BAR 19 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema diensthoofd 

paramedicus of hoofdopvoeder 

Activering 
Zonhoven 

Coördinator campuswerking 
Zuid-Limburg 

/ BAR 19 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema diensthoofd 

paramedicus of hoofdopvoeder 

Campus-
ondersteuning 
Zuid-Limburg 

Administratief medewerker 

Klasse 3 BAR 12 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 3. Uitdovende 
functie 

Campus-
ondersteuning 

Klasse 2 BAR 10 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema administratief 

personeel klasse 2 
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Verpleegkundig coördinator / BAR 19 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema sociaal, 
paramedisch en therapeutisch 

personeel 

Coördinatie zorg 
Medisch 

Centrale staf zorg 

Maatschappelijk coördinator / BAR 19 

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema sociaal, 
paramedisch en therapeutisch 

personeel 

Coördinatie zorg 
Maatschappelijk 

(project)medewerker 

mobiele en ambulante 

begeleider 

 

• Barema 
20 of 17 
(afhankelij
k van 
diploma) 

 

• Bachelor in een sociale of 
pedagogische richting: 
gezinswetenschappen, 
maatschappelijk werk, 
orthopedagogie 

 

Mobiele 
ambulante 
begeleiding 

Coördinator gedrags- en 
emotionele stoornissen 

/ BAR 19  

Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema sociaal, 
paramedisch en therapeutisch 
personeel of begeleidend en 

verzorgend personeel klasse 1 

Coördinatie zorg 
GES 

Paramedisch coördinator 

Klasse 1 BAR 18 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 
het betrokken barema diensthoofd 

paramedicus 

Coördinatie zorg 
Paramedisch 

Licentiaat BAR 21 
Zie kwalificatievereisten VAPH  voor 

het betrokken barema 
licentiaten/masters kinesitherapie 

Coördinatie zorg 
Paramedisch 

 
De weddenschalen beginnend met BAR gevolgd door één of twee cijfers zijn de barema’s van het VAPH. 
De weddenschalen beginnend met een hoofdletter A gevolgd door een cijfer zijn de weddenschalen van barema Kelchtermans.  
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Kwalificatievereisten VAPH 
 

Barema administratief personeel klasse 2 
 

Eindgetuigschrift van het:  
1) Lager secundair onderwijs 2) Hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de 
administratieve richting 3) Eindgetuigschrift van het hoger secundair onderwijs. 

Barema administratief personeel klasse 1 
 

1) eindgetuigschrift van het hoger onderwijs met een economische of op personeelsbeleidgerichte 
opleiding 
2) eindgetuigschrift van het hoger beroepsonderwijs (HBO5), studiegebied "Handelswetenschappen en 
bedrijfskunde" 

Barema logistiek personeel klasse 1 
 

1) diploma of eindgetuigschrift van het technisch hoger onderwijs 
2) diploma van het hoger beroepsonderwijs (HBO5), studiegebied "industriële wetenschappen en 
technologie" 

Barema logistiek personeel klasse 2 
 

eindgetuigschrift van het hoger secundair technisch onderwijs 

Barema logistiek personeel klasse 3 
 
 

eindgetuigschrift van het: 
1) hoger secundair beroepsonderwijs,  
2) lager secundair technisch onderwijs,  
3) relevant ervaringsbewijs voor een logistieke functie, uitgereikt door het Vlaams 
Subsidieeragentschap voor Werk en Sociale Economie 

Barema logistiek personeel klasse 4 geen 

Barema hoofdopvoed(st)er 
 
 

1) begeleidend personeel klasse 1 met twee jaar dienstanciënniteit als opvoeder of als lid van het 
begeleidend personeel klasse 1, 
2) de maatschappelijk werker, paramedicus of therapeut met twee jaar dienstanciënniteit 

Barema begeleidend en verzorgend personeel 
klasse 3 
 

eindgetuigschrift van het: 
1) lager secundair onderwijs,  
2) hoger secundair beroepsonderwijs 

Barema begeleidend en verzorgend personeel 
klasse 2B 
 

De diplomavoorwaarden worden dan voor begeleidend en verzorgend personeel klasse 2B :   
Eindgetuigschrift van het:  
1) Lager secundair onderwijs 2) Hoger secundair beroepsonderwijs 3) Eindgetuigschrift van het  hoger 
secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de menswetenschappelijke richting, onder 
meer:  
  



 

 

13 

a) kinderverzorger b)gezins- en sanitair helper c) ziekenoppasser  
  
4) Hoger secundair onderwijs  
  
 

Barema begeleidend en verzorgend personeel 
klasse 2A 
 
 

eindgetuigschrift van:  
1) hoger secundair onderwijs met pedagogische, sociale, paramedische of artistieke oriëntatie  
2) hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie van:  

a) kinderverzorger  
b) sanitaire helper, 
c) gezins- en bejaardenhelper  
d) geregistreerde zorgkundige tewerkgesteld in een voor hun kwalificatie geëigende doelgroep 

Barema begeleidend en verzorgend personeel 
klasse 1 
 
 

1) minstens het diploma van het hoger onderwijs met sociale, orthopedagogische, pedagogische, 
psychologische, paramedische of artistieke oriëntatie  
2) eindgetuigschrift van het hoger beroepsonderwijs (HBO5), studiegebied "Sociaal-agogisch werk" 

Barema opvoeder-groepschef 
 

1) de hoofdopvoeders met één jaar dienstanciënniteit,  
2) begeleidend personeel klasse 1 met drie jaar dienstanciënniteit als opvoeder of als lid van het 
begeleidend personeel klasse 1,  
3) maatschappelijk werker, paramedicus of therapeut met drie jaar dienstanciënniteit 

Barema master/licentiaat 
 

1) universitair diploma in het studiegebeid psychologie en pedagogische wetenschappen, 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, criminologie,  
2) diploma hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding master in de kinesitherapie of 
revalidatiewetenschappen 

Barema sociaal, paramedisch en therapeutisch 
personeel 

voor sociaal personeel: hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding professioneel gerichte 
bachelor voor:  
1) maatschappelijk werker,  
2) sociaal verpleegkundige,  
3) gezinswetenschappen.  
Voor paramedisch en therapeutisch personeel: hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding 
professioneel gerichte bachelor in de gezondheidszorg 

Barema diensthoofd paramedicus Minstens twee jaren dienstanciënniteit als paramedicus 
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Barema geneesheer–omnipracticus wettelijk universitair diploma 

Barema geneesheer-specialist wettelijk universitair diploma 

Barema verzorgend personeel brevet van verpleegkundige 

 


