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Over 

Be aanpassing van het administratief en geldelijk statuut van het UZ 
Gent wat betreft de naamsweraridering van gegradueerde In de ver- 
pleegkunde en bacheilor in de verpleegkunde. 



vervolg pro toco l  nr. 282.933 2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1 .  de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 

3. de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport; 

4. de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en 
Brussel; 

5. De heer Francis Colardyn, afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 
de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heren Francis Van Lindt 
Jos Nermans 

anderziids, 

De aanpassing van het administratief en geldelijk statuut van het UZ 
Gent wat betreft de naamsverandering van gegradueerde in de ver- 
pleegkunde en bachelor in de verpleegkunde. 
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afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



VVijzigirig aan het Besluit van de Raad van Bestuur  van 21.7 .z008 houdende het administratief 
I en geldelijk statuut van het personeel va0 het UZ Gent - Naamsverandering gediplomeerd 
1 -- verpleegkundige. 

- -- - P l 
Volgende sta1u;ltwijziging werd overeerigekonien: 

invoeren var de volgende bijkorneride graden. naast de reeds bestaande graden: 

NIVEAU C 
- gegradueerde in de verpleegkunde 

NIVEAU E3 
- bachelor in de verpleegkunde 

salarisschaai C1 4 3 1  55 

salarisschaal B I  l lil  1211 'i 3 



Toelichting bij de wijziging aan het Besluit van de Waad van Bestuur van 21.1.2088 houdende 

he t  administratief en geidelijk statuut van het personeel van het UZ Gent  - Naamsverandering 

gediplomeerd verpteegkundige. 

Het Decreet van 30 april 2009 regelt o.a. de structuur van de 4de graad verpleegkunde. Het Decreet vermeldt 
hetvolgende. 

Hoger beroepsoridem~ijs bestaande uit de opieiding verpleegkunde. is beroepsgerichi onderwijs, leidt fot een eikend5 
onderwjskwalifícafie van kwalitïcatieniveau 5 die besfaaf uil rninsfens I erkende heroepskwalificalie van 
kwalificatieniveau 5 en wordt bekrachtigd met een diploma van gegradueerde. 

Di.t heeft voor gevolg dat de diploma's die vanaf februari 201 0 zullen worden uitgereikt aan de 4de graad 
verpleegkundigen niet langer melding maken van een diploma als "gediplomeerd verpleegkundige", wél van 
"gegradueerde in de verpleegkunde'' 

De gegradueerd verpleegkundigen van voorheen zullen voortaan de titel "bachelor in de verpleegkunde" als vermelding 
op hun diplor-i~a krijgei, 

Deze wijziging inoei voorzien worden in het Besluit van de Raad van Bestuur van 21.1.2008 houdende het administratief 
en geldelijk statuut van he! personeel van hei. UZ Gent. 

Op heden bestaan volgende graden: 

NIVEAU C 
- gebrevetteerdigediplomeerd verpleecjku~dige - salarlsschas C1 43l i  55 

NIVEALJ B 
- gegradueera verpieeykuridige salarisschaal B I  1 l!? 12!1 13 

Naar de toekomst toe zouden ?iolgende bijkomende graden, naast de reeds bestaande graclen moeten worden 
irigevoerd: 

NIVEAU C 
- gegradueerde in de \/erpieegki~nde salarissci~aal C1 4-31? 55 

NIVEAIJ B 
- bachelor in de verpleegkunde salarisschaal B1 1 1 i1 12il 13 

Ge verpleegki~ndigeii die over een ijipioina beschikken ~itgereikt vanaf februari 2010 z:illen vmrden aangewowen in de 
riieuwe graden eii de daaraan gekoppelde \ / ~ r l ~ i i ~ i l ~  ciie ongewijzigd b1ijf.t 



Universitair Ziekenhuis Gent 

DEPARTEMENT PERSONEEL EN 
ORGANISATLE 

STATUTAIRE COMMICSiE VAN MET 
BASlSOVERbEGCOMiTE 

- - - --.p - p-p-- - p - - - - -- 

DATUM VERGADERING 

2717 li2009 

Veitegenwooréigers .var1 hei beheer: 
- Prof. dr R. PELEMAN. hoofdarts 
- dhr. J. SERRURE. directeur - voorzitter 

bedrijfsondersteunrnde sector 

UNIVERSITEIT 
GENT 

VOORZITTER 

Dhr. J. SERRURE, directeur - voorzitter bedrijfcondercteiinende sector 

VERSLAGGEVER 

Mevr. A. ROGIER 

VERONTSCHULDIGD 

Vertegenwc~ordigers van hei beheer: 
- Prof. dr. F. COLARDYN. afgevaardigd bestuurder 
- dhr. C.  ONGENAET, stafmedewerker PBO 
- mevr.  V VINCK, coördinator perconee!cadniinistraiie 
-. dhr. F. DEMEYERE, directe~ir verpleging 
- dhr 1.4. NAEYE, departenientshoafd PRO 

Vertegeïiwoordigers van ae vakorgariisatrec: \/ertegeni~oorSigers var) de vakorganisaties 
- ACOD: dhr. Y. DERYCKE, nievr. K. VAN KEIRSBII.CK - ACOD: inevr. A. SCHOUPPE 
- 4CV Operibare Diensten. dhr. Pv'I. FLAMAI'JD - AC\/ Openbare Diensten dhr. hl. VINDEVOGWEL 
- ''/SOA: mevr I .  PEERS. rnevr h VERSTU'IFT - VSOF\: mevr. G. JANSCENC 

De voorzitter geeft toelichting en vraagt advies 

De VCOA zegt dat dit al voor verwarring heeft gezorgd bij selecties. maai- verleeiit gunstig advies 

De AGOD zegt dat dit het r:lo:rient is oni nog enkele andere graden onder de  loep te nemen. rriaar verleenti y~rristig 

advies. 

ACV Opeirbare Diensteii verleent yuiisirc; advies 

Uniiersiiair Lieker~huis Gent 
De Piiitelaan i85. 6-9000 Gen; 
www uzgent.be 
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Universitair Ziekenhuis Gent 

DEPARTEMENT PERSONEEL EN 
ORGANISATIE 

DATUM VERGADERING 

27iÎ li2003 

RANWEZIG 

VertegenwoorCigerc van het beheer: 
- Prof. dr. R. PELEMAN, hoofdarts 
- dhr. J. SERRURE, directeur - voorzitter 

bedrijfsondersteunendO sector 

UNIVERSITEIT 
GENT 

VOORZITTER 

Dhr J. SERRURE. directeur - voorzitter bedrijfsondersteirnenci- sectof 

VERSLAGGEVER 

riilevr. A. ROGIER 

VERONTSCHULDIGD 

Vertegenwoordigers van het beheer 
- Prof. dr. F. COLARDYN. afgevaardigd bestilurder 
- dhr. C. ONGENAET, ctahiedevderker P&O 
- rnevr V VINCK, coördinator personeelsadminiclraiie 
- dhr. F. DEMEYERE, directeur verpleging 
- dhr. ivl. NAEYE. deparienieniciioofd P&O 

\!erlc-grn~v~oordigers van de vakorgariisaiies: Vertegenwoordigers van de vakorganisaties: 
- ACOD: dil:. Y. DERYCKE, mevr. K. VAN KEIRSBILCK - ACOD: mevr. F\ SCHOUPPE 
- ACV Openbare Dieristen: dhr. R4. FLAMAND - ACV Openbare Diensten, dhr. M. VINDEVOGI-iEL 
- VSOA: mevr I PEERS. mevr. :d. VERCTUVFT - \ISOA: mevr G. JANSSENS 

[IE vaoi-zifter geeft Inelrchting en  vraagt. advies 

De VSOA zegt dat dit al voor verwôrring heeft gezorgd bij ce!ectiec. inaar verleent gitnstlg advies 

De ACOD zegt dat dit hel moment is crin nog mko ie  andere 9rcrrler.ì ander de loep ie nerneri, ri~aar verleent gunstig 

advies. 

&CV Openbare Diensten verieer~t gunstig advies 

iiniversitair Ziekenhuis Gent 
De Bir~telaarì 185. 6-900G Geilt 
v ~ w w  uzgent.be 


