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1. Situering

• Onderscheid basisopleiding en 
gespecialiseerde opleidingen in 
verpleegkunde
– Bachelor en HBO5 = Europees erkend als 

basisopleiding

– Specialisatie na de basisopleiding 

• BaMa Structuur

• Verschillen in Vlaams en Franstalig onderwijs



De nieuwe BaMa structuur



Verschillen in Vlaams en Franstalig 
onderwijs

• Franstalig België: 3-jarige basisopleiding 
zonder afstudeerrichtingen en bijkomende 1-
jarige specialisatie, volledig gefinancierd

• Vlaanderen: banaba deels  gefinancierd sinds 
2008/2009



2.Functiedifferentiatie (NRZ)



2. Vertaling functiedifferentiatie in Bijzonderde 
beroepstitels en beroepsbekwaamheden : de 
verpleegkundige casus

• Vastgelegd in KB, van kracht na MB

• Gekoppeld aan bijzondere opleidingsvereisten

• Voorbehouden voor bachelors in de 
verpleegkunde

• Beroepstitels mits opleiding van 450 uren ( 30 
ECTS) theorie en 450 uren (30 ECTS)praktijk

• Vanaf 2010 : bijkomende verloning Bachelor : 
4500 euro (6750) 



3. Certificeringskader voor 
permanente vorming

• De universiteiten en hogescholen organiseren 
in het kader van permanente vorming kortere 
opleidingstrajecten met het oog op de bij- en 
nascholing.

• Ze bepalen zelf of in gemeenschappelijk 
overleg het kwalificatie- en certificeringskader 
voor deze na- en bijscholingen en maken dit 
openbaar.



3. Certificeringskader voor 
permanente vorming(2)

• Opleidingen afgerond met een postgraduaat

getuigschrift (PGO)

• Programma’s van permanente vorming met

getuigschrift (PVG)

• Programma’s van permanente vorming met 
attest van deelname (PVA)



3. Certificeringskader voor 
permanente vorming(3)

PGO PVG PVA

Omvang tenminste 20 
studiepunten 

tenminste 90 
studieuren (3stp)

onbepaald aantal 
uren

Examen Ja Ja geen

Studiegeld Vrij (uitz. CC) Vrij (uitz. CC) vrij

Einddocument PG getuigschrift, 
afgeleverd door de 
HS

Getuigschrift van 
pemanente 
vorming, door HS

Attest van 
deelname

Credits Ja Ja neen

Gekend als Post graduaat Posthogeschoolvor
ming

Posthogeschoolvor
ming



4. Casus : centrale sterilisatie

1. Problemen basis en verdieping

2. VOORSTEL opleiding



4.1. Problemen basis en verdieping

• Enkele cijfers (gemengde groep) :

• Docenten : frustratie omwille van te groot niveau 
verschil

• Doelstelling VSZ
• Streven naar een opleidingsprogramma, conform de Europese 

context en de voorstellen die momenteel circuleren.
• Streven naar een erkenning van het beroep met dito opleiding

AJ\opleidingsniv Hoger OW Niet Hoger OW

07-08 10 19

08-09 6 14

09-10 14 14



4.2. Huidige voorstel opleiding

• Permanente vorming met getuigschrift : 
basisopleiding desinfectie- en 
sterilisatietechnieken in ziekenhuizen

• Postgraduaat ‘desinfectie- en 
sterilisatietechnieken in ziekenhuizen’.



4.2. Basisopleiding desinfectie- en 
sterilisatietechnieken (2)

• Specifieke doelgroep : zonder diploma HO

• Programma :

• Aantal lesdagen : 12

• Evaluatie : MC examen

• Certificering : Getuigschrift Permanente 
Vorming



4.2. Postgraduaat desinfectie- en 
sterilisatietechnieken in ziekenhuizen (3)
• Voorwaarde : minimaal diploma HO
• Programma : 

– Basis
– Personeelsbeleid
– Kwaliteitsbeleid
– Budgettair beleid
– Wetenschappelijk onderzoek.
– Studiebezoeken

• Aantal lesdagen : 20-25
• Examen : 

– wetenschappelijke paper met meerwaarde voor de sector.
– Examenvorm : 1-2 dagen voorzien voor presentatie aan 

medecursisten.


