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#kiesvoordezorg

Doe iets voor jezelf. Zorg voor anderen.

Start meteen met je opleiding én met je 
nieuwe job in de zorg!

Doel & selectievoorwaarden

❖Doel

• Kans bieden aan gemotiveerde en geïnteresseerde werknemers van buiten het PC 330 naar een 
gekwalificeerd zorgberoep als zorgkundige.

• Een antwoord bieden op het nijpende tekort aan gekwalificeerd personeel binnen het PC 330.

❖Selectievoorwaarden

• Voldoen aan de voorwaarden van het onderwijs
• Minimum 2 jaar werkervaring 
• Arbeidsovereenkomst hebben op het moment van inschrijving in het project
• Niet werkzaam zijn binnen PC 330
• Slagen voor de selectietesten van het project
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Opleiding

• De opleiding tot zorgkundige (1,5 jaar)

OPGELET:
• Het dient steeds te gaan om VOLTIJDS dagonderwijs!
• Inschrijven in een school na het ontvangen van de positieve selectiemail van het IFG

→ de scholenlijsten bevinden zich op de website (www.kiesvoordezorg.be -> info   

voor de werknemer)

Inschrijven / Selectie

• Uiterste inschrijvingsdatum is 7 oktober 2022 

• Enkel inschrijven online via Bijkomende oproep #kiesvoordezorg - FeBi
(fe-bi.org)

- document school
- overzicht loopbaan: www.mycareer.be
- laatste loonbrief 
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http://www.kiesvoordezorg.be/
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/44805/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-kiesvoordezorg-bijkomende-oproep-kiesvoordezorg
http://www.mycareer.be/
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Inschrijving is verstuurd…

• Het IFG selecteert op basis van selectietesten (psychotechnische + psychologische test)
→ Er kan pas deelgenomen worden aan het psychologische gesprek (motivatie, zelfredzaamheid en 
interesse) nadat de kandidaat slaagde voor de psychotechnische test. 
→ tot half oktober 2022

• De Raad van Beheer beslist na het afsluiten van alle testen wie geselecteerd wordt. 

• Alle kandidaten worden per mail op hoogte gebracht van al dan niet selectie
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Verdere verloop (na selectie)

• Van zodra de kandidaat geselecteerd is, neemt hij contact op met één of meerdere werkgevers uit 
het PC 330 (lijst wordt verstuurd door het IFG) voor een sollicitatiegesprek.

• Is er een overeenkomst tussen de werkgever en de kandidaat? → opmaak contract

• Het IFG financiert een voltijds contract van onbepaalde duur binnen het PC 330 vanaf de start van de 
opleiding (februari 2023).

• Pas NA ondertekening van de arbeidsovereenkomst kan de kandidaat een opzeg doen bij zijn huidige 
werkgever! (info opzegtermijnen = syndicaten)

• De kandidaat brengt zijn inschrijving in een school naar keuze in orde → scholenlijst op de website.

Financieel
• De geselecteerde kandidaat wordt tijdens het schooljaar vrijgesteld van werk om te 

studeren in voltijds dagonderwijs, en werkt enkel tijdens de maanden juli en augustus. 
Het loon loopt gedurende de volledige periode van de opleiding door!

• Financiering van een studiebeurs: 
Enkel voor de studenten die starten in het eerste jaar van de opleiding

Bedrag : 1 200€ 

Opgelet: wordt aanzien als loon dus wordt belast
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Werkgevers PC 330
(Vlaamse geregionaliseerde sectoren)

• Residentiële ouderenzorg

• Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

• Initiatieven beschut wonen (IBW)

• Categorale ziekenhuizen

• Autonome revalidatiecentra 

Tot slot…
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…vragen om over na te denken
• Opleiding

Welke opleiding wens ik in te schrijven? 
Verpleegkunde (bachelor of HBO5)? 
Zorgkundige?

Wat houdt de opleiding in? 
Wat is een redelijke tijdsinvestering?

• Financieel: is het financieel haalbaar voor de komende periode van 
1 of 1,5 jaar?

• Welke plannen heb ik (we) de volgende jaren? 
Zwangerschap? 
Nieuwbouw? Grote verbouwingen?
…

• Heb ik een plan-B klaar voor onverwachte situaties?

• Krijg ik de steun van mijn directe omgeving?

Bedankt voor uw aandacht!

FeBi vzw

Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel

www.fe-bi.org

Contact SF GID: Contact SMF K6+7 Contact IFG

Jules Nkeshimana Nora Neame Christine Van Dam

02-222 93 251 02-227 59 89 02-250 38 54

Jules.Nkeshimana@fe-bi.org nora.neame@fe-bi.org christine.vandam@fe-bi.org

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG)
FeBi vzw
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel
www.kiesvoordezorg.be

Christine Van Dam Herman Baerten
Projectverantwoordelijke Coach
02-250 38 54 02-227 69 44
kiesvoordezorg@fe-bi.org kiesvoordezorg@fe-bi.org

13

14

http://www.fe-bi.org/
mailto:Jules.Nkeshimana@fe-bi.org
mailto:nora.neame@fe-bi.org
mailto:christine.vandam@fe-bi.org
http://www.kiesvoordezorg.be/
mailto:kiesvoordezorg@fe-bi.org
mailto:kiesvoordezorg@fe-bi.org

