




Vertaling van 2e agendapunt m.b.t. 
De situatie van het onderwijs tot voorbereiding voor “sociaal koloniaal werk” 
 
Dit agendapunt is gevolg van een vraag van de ministeries van Koloniën en van Justitie. 
De raad luistert achtereenvolgens naar de inbreng van dhr. Van Hove en van Juffrouw Huyen die 
beide departementen vertegenwoordigen. Na een gedachtenwisseling waaraan deelnamen Juffrouw 

de Lalieux de la Rocq, Wouters en de heer Nihon, geeft de Raad zijn akkoord op 
volgende punten 
 
http://books.google.be/books?id=fIPj8NRvuNAC&pg=PA166&dq=Berthe++de+Lalieux+de+la+Rocq&hl=nl&sa=X&ei=T_WZ
Uti5EoP_ygOlnIHoCQ&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=Berthe%20%20de%20Lalieux%20de%20la%20Rocq&f=false 
 tot 1962 voorzitster van de katholieke sociale school te Brussel als opvolgster vanVictoire Cappe 
 

 
Juffrouw Wouters (verantwoordelijk langs Vlaamse katholieke kant voor de sociaal-koloniale vorming) 
 
De heer Nihon, directeur van de Franstalige Arbeidershogeschool 
 
 
 
1. De sociaal-koloniale vorming kan georganiseerd en gecontroleerd worden onafhankelijk van de 
wettelijke bepalingen en reglementen die verbonden zijn met de opleiding tot sociaal assistent of 
auxiliaire sociale zoals door de wet van 12 juni 1945 beschermd.  Alleen het departement van 
Koloniën is bevoegd voor de organisatie en de wettelijke subsidiëring van dit onderwijs; 
 
2. Het gaat om ‘complementaire opleiding’ en de titel die erbij zal worden meegegeven moet zo 
geformuleerd zijn dat hij geen verwarring kan veroorzaken met de ‘sociaal assistenten’ of met 
titularissen van andere diploma’s die slechts een partiële koloniale vorming zouden hebben gehad 
verbonden met een niet gespecialiseerde vorming; 
 
3. De titel van ‘koloniaal sociaal assistent’ moet voorbehouden blijven voor enkel die gediplomeerde 
sociaal assistenten die zich – naast hun basisvorming als sociaal assistent – de specifieke technieken 
hebben eigen gemaakt om te functioneren in de koloniale milieus. Het departement van de Koloniën 
zal de functies van sociaal assistent beschermen zodanig dat zij de leiding van de sociale diensten 
enkel zullen toevertrouwen aan gediplomeerde sociaal assistenten; 
 
4. Met het oog op het veilig stellen van deze besluiten wenst de Raad dat de bescherming van de titel 
van sociaal assistent (wet van 12 juni 1945) per decreet wordt uitgebreid tot het terrein van de 
kolonie om te vermijden dat niet gekwalificeerde personen die in België slechts een elementaire 
cursus hebben gevolgd, in de Colonie de titel van ‘sociaal assistent’ zouden dragen. 
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