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Toelatingscriteria voor kosteloze deelname aan de permanente 
vorming Tabakologie en Rookstopbegeleiding  

Om in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan 
onderstaande voorwaarden: 

- Houder zijn van één van de volgende diploma's: 

master in: 
de genees- heel en verloskunde, tandheelkunde, psychologie, farmaceutische zorg, 
geneesmiddelenontwikkeling, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, ergotherapie en 
pedagogische wetenschappen.  

professionele bachelor in: 
kinesitherapie, verpleegkunde, vroedkunde, dieet- en voedingsleer, toegepaste psychologie, 
sociaal werk, orthopedagogie en mondzorg. 

De exhaustieve lijst van diploma's die toegang geven tot de opleiding vindt u als bijlage.  

Houders van diploma’s die niet tot de bovenstaande doelgroep behoren, kunnen na 
beoordeling door het Programmacomité en bij vrije plaatsen worden toegelaten tot de 
opleiding. Echter, men dient steeds het niveau van professionele bachelor of master behaald 
te hebben. 

- Tewerkgesteld zijn in een contract van onbepaalde duur en ten minste 2 jaar in dienst zijn bij 
de organisatie/instelling/vereniging die de aanvraag indient en die gespecialiseerd is en/of 
diensten aanbiedt binnen verslavingszorg: 

o Gevestigd in het Vlaams of Brusselse Gewest, 
o Met niet-commerciële doeleinden 
o In het domein van gezondheidszorg of sociale zaken 

- In de professionele setting in direct contact staan met kwetsbare populaties en/of 
nieuwkomers en/of multiculturele gemeenschappen 

- Verklaren op eer over een professionele beheersing van het Nederlands te beschikken én als 
moedertaal of over een professionele beheersing te hebben van een niet-Europese en niet-
Westerse taal.  

Met welk engagement? 

- De kandidaat cursist verbindt zich ertoe om deel te nemen aan het volledig opleidingstraject, 
tussen september 2022 en juni 2023 en deel te nemen aan de examens.   

Uitgebreide informatie over de deelname- en examenvoorwaarden kunnen geconsulteerd 
worden op https://rookstop.vrgt.be/vorming-opleiding/hoe-word-ik-tabakoloog 
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De aanvraag omvat: 

- een motivatiebrief van de kandidaat cursist  
- een verklaring van de werkgever voor akkoord van deelname van de kandidaat cursist aan de 

permanente vorming 
- een uitgebreide beschrijving door de werkgever:  

o van de implementatie en organisatie binnen de organisatie en door de deelnemende 
kandidaat van rookstopbegeleidingssessies voor kwetsbare populaties 

o van de timing waarop de implementatie en organisatie van de 
rookstopbegeleidingssessies binnen de organisatie voorzien wordt 

o van de doelgroep voor dewelke rookstopbegeleidingssessies binnen de organisatie 
georganiseerd zullen worden 

De aanvraag en de vereiste bewijsstukken dienen ingediend te worden bij het secretariaat van de 
VRGT, Mgr. Van Waeyenberghlaan 32 3000 Leuven of via mail info@vrgt.be. 

De kandidaturen die weerhouden worden zullen in kennis worden gesteld van het resultaat van hun 
sollicitatie en kunnen de opleiding starten. 
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