
 

 

CAO kwalificerende trajecten zij-instroom
(VIA 6)
Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2022 gesloten in het
Paritair subcomite voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -
diensten van de Vlaamse gemeenschap (319.01) betreffende het
vormingsproject #KiesVoorPersoonsbegeleider 
 
Art. 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair
Subcomite voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -
diensten van de Vlaamse Gemeenschap (319.01). 
Onder werknemers wordt verstaan: het vrouwelijk en mannelijk
werklieden- en bediendepersoneel.
 
Art. 2 
#KiesVoorPersoonsbegeleider wil werknemers uit andere sectoren die
een tweede carriere als opvoeder/begeleider overwegen, de kans geven
om als werknemer een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van
een werkgever binnen het Paritair Subcomite voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap. 
Wanneer het diploma wordt behaald kan de kandidaat-werknemer in
dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. 
Deze cao beschrijft onder welke voorwaarden men zich kandidaat mag
stellen voor het vormingsproject #KiesVoorPersoonsbegeleider en onder
welke voorwaarden de opleiding kan gevolgd worden. 
 
Toelatingscriteria 
Art. 3 
De toelatingscriteria tot het vormingsproject
#KiesVoorPersoonsbegeleider zijn de volgende: 

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het onderwijs voor de
gekozen opleiding; 
op het moment van de inschrijving niet tewerkgesteld zijn in een
instelling die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair
Comite voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -
diensten; 
op het moment van de inschrijving verbonden zijn met een
arbeidsovereenkomst of een activiteit als zelfstandige uitoefenen; 
op het moment van de inschrijving niet reeds in opleiding zijn in
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een kwalificerend vormingstraject gefinancierd met middelen van
fondsen Sociale Maribel of sociale akkoorden voor non- prof
itsectoren; 
slagen in de selectieproef ingericht door VIVO vzw, in
samenwerking met gespecialiseerde selectiebureaus;
zich inschrijven als kandidaat voor de uiterste inschrijvingsdatum,
bepaald door VIVO vzw.

Deze toelatingscriteria zullen worden gecontroleerd door VIVO vzw op
basis van een aanvraagformulier ondertekend door de betrokken
kandidaat. 
 
Art. 4 
Rekening houdend met het aantal financierbare plaatsen kan VIVO vzw
een orde van prioriteit op de kandidaturen toepassen voor de toegang
tot het vormingstraject #KiesVoorPersoonsbegeleider. 
De raad van beheer zal rekening houden met volgende selectiecriteria: 
1. De testresultaten 
2. De duur van de opleiding nodig om een diploma to behalen 
3. De potentiële loopbaan als opvoeder/begeleider vanaf het begin van
de opleiding tot de wettelijke pensioenleeftijd 
Elke kandidaat wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van de
selectieprocedure. 
 
Art. 5 
VIVO vzw is bevoegd om alle beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn
voor de opvolging en het goede verloop van het vormingsproject, in
overleg met de betrokken sociale partners. 
 
De arbeidsovereenkomst 
Art. 6 
§1 VIVO vzw stelt een lijst op met werkgevers die wensen deel te nemen
aan het vormingsproject #KiesVoorPersoonsbegeleider. Deze lijst wordt
verstuurd naar de geselecteerde kandidaten. 
 
§2 Elke geselecteerde kandidaat contacteert één of meerdere
werkgevers naar keuze uit deze lijst met als doel een sollicitatiegesprek
te voeren met het oog op een aanwerving in het kader van dit
vormingsproject. Het is mogelijk dit contact te leggen met
een werkgever die niet op de lijst voorkomt, op voorwaarde dat deze
werkgever behoort tot het toepassingsgebied van deze collectieve
arbeidsovereenkomst. 
 
§3 Bij onderling akkoord wordt de geselecteerde kandidaat bij de
werkgever aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur waarvan de ingangsdatum samenvalt met de eerste
schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd. 
§4 Deze arbeidsovereenkomst bevat volgende clausule: 
"Zonder afbreuk to doen aan de wettelijke bepalingen met betrekking
tot ontslag, is de werkgever er niet toe gehouden de "werknemer in
opleiding" (cfr, het vormingsproject #KiesVoorPersoonsbegeleider)
aansluitend in dienst te houden indien de werknemer zelf stopt met het
project, indien de werknemer niet slaagt voor de opleiding of indien
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de werkgever niet beschikt over een tewerkstellingsplaats bij het einde
van de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de
overeenkomst te beëindigen met een wettelijke opzegtermijn." 
 
§5 Na de ondertekening van deze arbeidsovereenkomst dient de
geselecteerde Iandidaat voor het vormingsproject
#KiesVoorPersoonsbegeleider, indien nodig, zijn arbeidsovereenkomst
bij de vorige werkgever te beëindigen conform de
wettelijke bepalingen. 
 
De keuze van de opleidingsverstrekker 
Art. 7 
De geselecteerde kandidaat mag zich inschrijven in een school naar
keuze geselecteerd door VIVO vzw. 
 
Statuut van de werknemer in opleiding 
Art. 8 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst verleent aan de werknemers die
aangeworven wordt binnen het kader van dit vormingsproject, het recht
om met behoud van het loon een opleiding tot opvoeder/begeleider te
volgen. 
De werknemer die aangeworven wordt binnen het kader van dit
vormingsproject heeft het recht afwezig te zijn tijdens de volledige
opleidingsperiode vanaf het begin ervan tot de laatste effectieve
schooldag (exclusief de vakantiemaanden juli en augustus) met behoud
van het loon dat op de gewone tijdstippen betaald wordt, om de lessen
te volgen, de examens of te leggen en de stages door te maken. De
stages worden, zo veel als mogelijk, gevolgd bij de werkgever van de
werknemer in opleiding. 
 
Art. 9 
De werknemer in opleiding heeft recht op alle van toepassing zijnde
loon en arbeidsvoorwaarden. Tijdens de volledige opleidingsduur wordt
de werknemer betaald conform de sectorale loonschaal B2b. In het
eerste opleidingsjaar wordt daarbij 0 jaar anciënniteit in
rekening gebracht, in het tweede opleidingsjaar 1 jaar anciënniteit. De
eventuele overname van bijkomende anciënniteit, conform de sectorale
cao van 14 november 2000 betreffende de `bepaling baremieke
anciënniteit' (registratienummer: 63336/co/319) gebeurt pas na de
succesvolle afronding van de opleiding. Het loon volgt de conventioneel
overeengekomen aanpassingen en de indexaanpassingen. 
 
Art. 10 
De afwezigheidsperiodes voor het volgen van de lessen worden
beschouwd als zijnde gelijkgesteld voor wat betreft de eindejaarspremie
en vakantiegeld. 
 
Art. 11 
De vrijstelling van arbeidsprestaties, voorzien in de sectorale cao van 09
november 2001 (registratienummer: 63360/co/319) wordt toegekend op
basis van de geleverde prestaties in de vakantiemaanden juli en
augustus. De modaliteiten van opname zijn diegene zoals bepaald op
niveau van de instelling of de dienst, of bij ontsteltenis diegene zoals
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bepaald in artikel 6 van de sectorale cao van 09 november 2001. 
 
Art. 12 
De sectorale cao van 29 mei 2009 (registratienummer:
95182/co/319.01) in verband met de terugbetaling van de
vervoerskosten blijft van toepassing voor de verplaatsing van de
woonplaats naar de plaats van de onderwijsinstelling. 
 
Art. 13 
Elke geselecteerde kandidaat die een opleiding start in het
project #KiesVoorPersoonsbegeleider, ontvangt in het eerste schooljaar
eenmalig een studiebeurs van 1000 EUR. Deze studiebeurs geldt als
forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal,
studieboeken,...) en/of de kosten voor kinderopvang. 
 
Procedure en modaliteiten 
Art. 14 
Om het loon te ontvangen, legt de werknemer aan zijn werkgever en
VIVO vzw, voor ieder studiejaar het bewijs voor van zijn inschrijving op
de lessen, binnen de twee maand na de inschrijving. De werknemer zal
bovendien aan zijn werkgever de effectieve aanwezigheid op de lessen
moeten kunnen attesteren. 
 
Art. 15 
Verliest het recht op betaalde afwezigheid voor het volgen van
opleiding: 
- de werknemer die in de cursussen ongewettigd afwezig was voor meer
dan een tiende van de duur ervan; 
- de werknemer die na de tweede zittijd niet is geslaagd voor het
studiejaar/semester waarvoor hij is ingeschreven (dubbelen is niet
mogelijk behalve in gevallen erkend door de hierna vermelde raad van
beheer); 
- de werknemer die, na aanvaarding van zijn kandidatuur, een nieuwe
winstgevende activiteit uitoefent als zelfstandige, als werknemer of in
het raam van een statuut van uitzendarbeid. 
 
Art. 16 
De controle op de nauwgezetheid en het gebruik van het verlof wordt
uitgeoefend door VIVO vzw. 
 
Tewerkstelling na de opleiding 
Art. 17 
Na het succesvol doorlopen van de opleiding wordt de werknemer
tewerkgesteld als opvoeder/begeleider en minimaal betaald conform de
van toepassing zijnde sectorale loonschaal. Op dat moment zal ook de
sectorale cao van 14 november 2000 betreffende de
'bepaling baremieke anciënniteit' (registratienummer: 63336/co/319)
moeten worden toegepast. Ook de studiejaren in het kader van het
vormingsproject #KiesVoorPersoonsbegeleider worden meegenomen
voor het bepalen van de geldelijke ancienniteit in de op de uitgeoefende
functie van toepassing zijnde loonschaal. 
 
Financiering van het loon en de studiebeurs van de werknemer in
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opleiding 
Art. 18 
VIVO vzw financiert de loonkost van de werknemer (excl. extralegale
voordelen) gedurende de volledige opleidingsduur. Voor de werknemers
die een opleiding tot opvoeder/begeleider volgen bedraagt de maximale
jaarlijlkse loon kostsubsidie 40900 EUR per werknemer in opleiding. 
 
Art. 19 
VIVO vzw financiert de forfaitaire studiebeurs van 1000 EUR, conform de
bepalingen in artikel 12, die door de werkgever aan de werknemer in
opleiding wordt betaald in het eerste jaar van de opleiding. 
 
Art. 20 
VIVO vzw financiert, in voorkomend geval, de wettelijke opzegtermijn,
indien de werknemer in opleiding de opleiding beeindigt voor het einde
van de opleiding (cfr. clausule in de arbeidsovereenkomst in artikel 6, §
4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst). 
 
Art. 21 
De toepassing van deze overeenkomst wordt toevertrouwd aan VIVO
vzw, in overleg met de betrokken sociale partners. 
 
Duur 
Art. 22 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 12 mei 2022
en treedt buiten werking op 31 december 2025.
 

Bron: https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/cao/cao-kwalificerende-
trajecten-zij-instroom-6
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