
Infosessie
Verpleegkunde 

We starten zo dadelijk 
Praktische Info: 

✓ Deelnemers zijn bij voorkeur niet hoorbaar of zichtbaar

✓ Vragen kunnen enkel gesteld worden VIA de chat We proberen op al de vragen te antwoorden

✓ Voorzie een stabiele internetverbinding

✓ Indien mogelijk met een vaste kabel om storing te vermijden

✓ Gebruik bij voorkeur de webbrowser Chrome

✓ De presentatie en de meest gestelde vragen worden nadien online geplaatst op deze plek:  
https://www.vivosocialprofit.org/infosessies-over-projecten-waarbij-je-je-loon-behoudt-en-toch-
studeert

https://www.vivosocialprofit.org/infosessies-over-projecten-waarbij-je-je-loon-behoudt-en-toch-studeert


Agenda 

- Algemene info over het beroep en de opleiding 

- Onderstaande projecten komen aan bod, na de info over elk 
afzonderlijk project heeft u steeds de kans om uw vragen te 
stellen via de chat.



Info beroep en opleiding



De zorgladder



Opdrachten van een zorgkundige

observeren      analyseren               reflecteren 

samenwerken        overleggen      beslissen       coördineren  

organiseren       uitvoeren 

evalueren          bijsturen         onderzoeken    

implementeren      opleiden 

coachen      leidinggeven     communiceren 



Verpleegkunde is 

vanuit kritische observatie 
en klinische interpretatie 

de globale zorg 
voor de patiënt/bewoner optimaliseren, 

zowel op individueel 
als op structureel vlak. 



Opleidingen: gelijkenissen en verschilpunten
HBO5 verpleegkunde Bachelor verpleegkunde 

Studieduur 3 jaar 4 jaar

Inrichtende overheid Secundair onderwijs Hogeschool

Praktijkgericht – minder theoretische 
onderbouw

Theoretisch en praktijkgericht (2300 u 
stage)

Mogelijkheden met diploma Beperkter (ouderenzorg, 
thuisverpleegkunde…)

Onbegrensd

Doorstroommogelijkheden Naar bachelor (2,5 j extra) Naar specialisaties (postgraduaat) en 
master (2 jaar extra)

Conformiteit wetgeving Europese gelijkstelling wordt in vraag gesteld 
door Europese commissie

Voldoet aan de  Europese regelgeving

Gelijkenissen: 
Beide opleidingen leiden tot de titel Verantwoordelijk Algemeen verpleegkundige 
Specialisatie volgt later 



Opleidingsproject voor verpleegkundigen
Voor wie? 

Werknemers binnen het PC 330: ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, revalidatiecentra, beschut wonen, 
wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis, residuaire en bicommunautaire 
gezondheidsinrichtingen en diensten (met uitsluiting van de sector van de tandprothese PC330.03).

Voorwaarden? 

• Minstens halftijds tewerkgesteld zijn

• Een arbeidsovereenkomst die de duur van de opleiding overlapt

• Niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die reeds in opleiding is binnen het 
opleidingsproject voor verpleegkundigen of het opleidingsproject zorgkundigen

• Beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden van het onderwijs → schoolgedeelte op het inschrijvingsformulier

• Nog niet in het bezit zijn van een diploma verpleegkunde (met uitzondering van de houders van het getuigschrift 
ziekenhuisassistent)

• Minstens 2 jaar werkervaring in de sector in de laatste 5 jaar

• Slagen voor de selectietests!



Voordelen?

• Een voltijdse opleiding

• De arbeidsovereenkomst van de kandidaat blijft doorlopen

• Het basisloon blijft doorlopen (geen nacht-, avond- of weekendpremies)

• De kandidaat wordt op de werkvloer vervangen 

Opleidingen?

• HBO5 (of graduaat)-opleiding verpleegkunde

• Bacheloropleiding tot verpleegkunde

Deadline inschrijving: 

→ 18 maart 2022

Meer info:

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/11902/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-
gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-opleidingsproject-voor-
verpleegkundigen

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/11902/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-opleidingsproject-voor-verpleegkundigen


Project 600
openbare sector 

Voor wie? 

Werknemers uit een instelling van de openbare federale gezondheidssector: ziekenhuizen, 
psychiatrische verzorgingstehuizen, woonzorgcentra, diensten voor thuisverpleging, initiatieven van 
beschut wonen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra

Voorwaarden? 

• 3 jaar anciënniteit in één of meerdere van deze instellingen (privé of openbaar) op 31 augustus

• Minstens halftijds tewerkgesteld

• Contract onbepaalde duur, statutair of contract bepaalde duur met garantie van de werkgever 
dat werknemer in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding 

• Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs

• Nog niet van de voordelen van het project 600 in de openbare sector genoten hebben

Deadline inschrijving

Lancering project vermoedelijk in februari



Project 600
openbare sector 

Voordelen

• Een voltijdse opleiding.

• De arbeidsovereenkomst van de kandidaat blijft doorlopen.

• Het basisloon blijft doorlopen (geen nacht-, avond- of weekendpremies).

• De kandidaat wordt op de werkvloer vervangen .

Opleidingen?

• HBO5 (of graduaat)-opleiding verpleegkunde

• Bacheloropleiding tot verpleegkunde

Meer info: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/werk-en-
werkloosheid/tewerkstellingsmaatregelen/vorming-600

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/werk-en-werkloosheid/tewerkstellingsmaatregelen/vorming-600


VIA Vorming hogerop 

Voor wie? 

Werknemers uit gezinszorg, kinderopvang, Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, socio-culturele sector en 
maatwerkbedrijven 

Voorwaarden? 

• 5 jaar anciënniteit bij huidige werkgever op uiterste inschrijvingsdatum 

• Contract onbepaalde duur 

• Maximaal diploma secundair onderwijs

Vergoeding kostprijs opleiding?

Inschrijvingsgeld wordt betaald door de fondsen. 

Tussenkomst tot 200 uur per schooljaar voor boeken, werkkleding etc. 

Deadline inschrijving

18 maart 2022

Meer info:

www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop

http://www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop


Integra Zorg 

Voor wie? 

Erkende vluchtelingen

Voorwaarden? 

• Erkend vluchteling of partner van een erkend vluchteling (in de context van gezinshereniging) zijn,  hiervan 
moet een bewijs worden voorgelegd

• Een achtergrond in de zorgsector (opleiding, arbeidsovereenkomst) hebben in het thuisland

• Werknemer of werkzoekende zijn

• Voldoen aan de voorwaarden van het onderwijs

• Slagen voor de selectietests!

Opleidingen?

• HBO5 (of graduaat)-opleiding verpleegkunde

• Bacheloropleiding tot verpleegkunde



Voordelen?
• Een voltijdse opleiding
• De kandidaat krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur bij een werkgever in de sector*
• De kandidaat wordt vrijgesteld van werken tijdens het schooljaar om te 

kunnen studeren
• Gedurende de gehele opleiding een loon (ook tijdens de schoolvakanties)
• Schoolkosten worden terugbetaald

Deadline inschrijving: 
→18 maart 2022

Meer info:
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/29924/ifg-intersectoraal-fonds-
voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-
pilootproject-integrazorg

Integra Zorg 

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/29924/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-pilootproject-integrazorg


Voor wie? 

Werknemers buiten de zorgsector van het paritair comité 330*

Voorwaarden? 

• In dienst zijn bij een werkgever buiten de zorgsector het paritair comité 

330 (of uit publieke instellingen in de zorgsector waar reeds soortgelijke 

opleidingsprojecten (project fonds 600) bestaan) of werken als zelfstandige

• Geen opleiding gestart zijn binnen de projecten 3030 of VIA Vorming 

Hogerop

• Minimum twee jaar werkervaring hebben

• Voldoen aan de voorwaarden van het onderwijs

• Je slaagt in de verplichte selectietesten!

Opleidingen?

• HBO5 (of graduaat)-opleiding verpleegkunde

• Bacheloropleiding tot verpleegkunde

#kiesvoordezorg



Voordelen?
• Een voltijdse opleiding
• De kandidaat krijgt een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

bij een werkgever in de sector*
• De kandidaat wordt vrijgesteld van werken tijdens het schooljaar om te 

kunnen studeren
• Gedurende de gehele opleiding een loon (ook tijdens de schoolvakanties)
• Kandidaten in het eerste schooljaar krijgen een studiebeurs van € 1200 

vanuit het IFG (OPGELET: dit bedrag is belastbaar en bedraagt € 600 indien 
de kandidaat bij aanvang van de opleiding reeds zorgkundige is!)

Deadline inschrijving: 
→ 13 februari 2022 voor de opleidingen die starten in september 
2022

Meer info:
www.kiesvoordezorg.be

#kiesvoordezorg

http://www.kiesvoordezorg.be/


Voor wie? 
Voor de werknemers van de privé-ziekenhuizen en van de 
privé-woonzorgcentra die vanuit eender welke functie een 
opleiding willen aanvatten of voortzetten die leiden tot het 
behalen van een diploma verpleegkunde.

Voordelen?
• Inschrijvingsgeld wordt terugbetaald met een maximum 

van € 1000
• Extra verlof (bovenop VOV) op basis van je jobtime en 

opleiding, met een maximum 240 u / schooljaar

Opstap naar verpleegkunde (360)



Voorwaarden?

Opstap naar verpleegkunde (360)

Deadline inschrijving
Eind oktober (indien start sept)
Eind februari (indien start febr)

Meer info:
https://www.fe-bi.org/nl/thema/31743/opstap-naar-verpleegkunde

https://www.fe-bi.org/nl/thema/31743/opstap-naar-verpleegkunde


Vragen? Via Chatfunctie aub 



Bedankt voor uw 
interesse en aandacht. 
We wensen jullie veel 

succes en blijven       
uiteraard beschikbaar 
voor meer informatie. 


