
Zorgkundige-Verzorgende
We starten zo dadelijk 

Praktische Info: 

• Deelnemers zijn niet hoorbaar of zichtbaar

• Vragen kunnen gesteld worden VIA de chat

• We proberen op al de vragen te antwoorden

• 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 

- Vragen via de chat



Zorgkunde: een droom van een job



Getuigenis uit
de ouderenzorg



Getuigenis uit de thuiszorg



De zorgladder



Verpleegkunde en zorgkunde: 
gelijkenissen en verschillen

Zorgkundigen

• Graag voor mensen zorgen

• Feeling voor comfortzorg

• Dicht bij mensen zijn

• Uitvoeren van taken

• Werken onder toezicht

• …

Verpleegkundigen

• Klinisch redeneren

• Verantwoordelijkheid nemen

• Technischer

• Zorgplanning

• Autonoom

• …
7

Sociaalvoelend, respectvol, empathisch, geduldig, communicatief, 
persoonlijk betrokken, ….



Zorgkunde is 

kijken naar ‘de mens

achter de patiënt’ 

en hem ‘verwennen’ 
met comfortzorg 

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/01/21/julien_gered_uitdezorg-1-2869561/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/01/21/julien_gered_uitdezorg-1-2869561/


Hoe ondersteunen we jou?

• Financiële ondersteuning 
• Inschrijvingsgeld wordt terugbetaald (max € 770 schooljaar)

• Combinatie werken en studeren mogelijk maken.
Extra vormingsverlof maximum 240 u / schooljaar en dit bovenop het Vlaams Of Educatief verlof.

Voor wie? 

• Voor de werknemers uit de ouderenzorg (privé-woonzorgcentra PC 330)

Voorwaarden? 

• min. 9 maand anciënniteit (in PC330- bij aanvang van de opleiding)

• Contract van onbepaalde duur hebben van min 50 %

• Niet van het IFG-project (pilootproject zorgkundige) genieten.

• Niet reeds een bachelor of master diploma hebben.

Opstap naar Zorgkundige



Wanneer inschrijven?

• Start opleiding in september→ ten laatste eind oktober aanvraag indienen

• Start opleiding in februari→ ten laatste eind februari aanvraag indienen

Meer info:

• https://www.fe-bi.org/nl/thema/31786/opstap-naar-zorgkundige
vormingouderenzorg@fe-bi.org

Opstap naar Zorgkundige

https://www.fe-bi.org/nl/thema/31786/opstap-naar-zorgkundige
mailto:vormingouderenzorg@fe-bi.org


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).

Voorwaarden? 
• Minstens halftijds tewerkgesteld zijn.

• Een arbeidsovereenkomst die de duur van de opleiding overlapt.

• Werken in een niet-verzorgende functie (bv. keukenmedewerker, administratief medewerker, logistiek assistent, medewerker 
schoonmaak, onderhoud, …)!

• 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.

• Op 1 september minstens 1 jaar bij de huidige werkgever tewerkgesteld zijn.

• Slagen voor de selectietests!

Opleidingsproject voor 
zorgkundigen



Voordelen?
Een DEELTIJDSE opleiding (Combinatie werken / studeren)

De kandidaat wordt vrijgesteld van werken tijdens de opleidingsuren (de overige uren gaat de kandidaat nog werken)

→ recht op wettelijk verlof blijft bestaan! Opnemen wanneer er geen les/stage is.

De arbeidsovereenkomst van de kandidaat blijft doorlopen.

Het basisloon blijft doorlopen.

→ OPGELET: schoolkosten worden niet vergoed!

De kandidaat wordt op de werkvloer vervangen.

Deadline inschrijving: 18 maart 2022

Wie organiseert dit?
Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) onder FeBi vzw

Meer info:
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/12125/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-opleidingsproject-zorgkundige 

Opleidingsproject voor 
zorgkundigen

Of een VOLTIJDSE opleiding (voltijds studeren)

De kandidaat wordt vrijgesteld van werken tijdens het schooljaar 

→ recht op wettelijk verlof blijft bestaan! Opnemen tijdens de zomervakantie.

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/12125/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-opleidingsproject-zorgkundige


Voor wie? 

Erkende vluchtelingen

Voorwaarden? 

• Erkend vluchtelingen zijn of partner van een erkend vluchteling (in de context van 
gezinshereniging) zijn. Hiervan moet een bewijs worden voorgelegd.

• Een achtergrond in de zorgsector hebben in het thuisland.

• Werknemer of werkzoekende zijn.
• Voldoen aan de voorwaarden van het onderwijs.

• Slagen voor de selectietests!
De opleiding?

→ VOLTIJDS

Integra zorg 



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.

Recht op wettelijk verlof: op te nemen tijdens de zomermaanden

Gedurende de gehele opleiding een loon (ook tijdens de schoolvakanties).

Schoolkosten (inschrijvingskosten + materialen) worden terugbetaald.

Deadline inschrijving: 18 maart 2022

Wie organiseert dit?
Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) onder FeBi vzw

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 het paritair comité 330*

Voorwaarden? 
• In dienst zijn bij een werkgever buiten 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.
• Slagen in de verplichte selectietesten.

De opleiding?
→ VOLTIJDS

#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 (september – juni) om te kunnen studeren.
Recht op wettelijk verlof: op te nemen tijdens de zomermaanden
Gedurende de gehele opleiding een loon (ook tijdens de schoolvakanties).
Kandidaten in hun eerste jaar krijgen een studiebeurs van € 1200 vanuit het IFG.

Wie organiseert dit?
Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) onder FeBi vzw

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?

• Werknemers uit de Vlaamse gezinszorg

Voorwaarden?

• 5 jaar anciënniteit bij huidige werkgever op uiterste inschrijvingsdatum

• Minstens halftijds contract van onbepaalde duur

• Niet in een procedure die kan leiden tot ontslag

• Niet tewerkgesteld als verzorgende

• Geen recent diploma dat toegang geeft tot het beroep van polyvalent verzorgende

• Werkgever is op de hoogte van de inschrijving

Huidige tewerkstelling?

• Contract bij huidige werkgever loopt door

• Behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden

• Anciënniteit loopt verder

Project 3030



Inhoud?

• Voltijdse dagopleiding 

• Kandidaat polyvalent verzorgende: 2 blokken theorie (5m) + 2 stages (WZC en eigen thuiszorgdienst)

• Aansluitend module zorgkundige: 70u theorie + 50u stage (totaal 4 weken)

Kostprijs opleiding?

• Behoud van loon

• Vergoeding voor verplaatsing naar stageplaats

• Vergoeding voor verplaatsing naar opleidingsplaats

Deadline inschrijving

• 18 maart 2022

Meer info:

https://www.vivosocialprofit.org/school-je-om-tot-verzorgende-zorgkundige-met-project-3

Project 3030



Voor wie? 

Werknemers uit gezinszorg PC318, kinderopvang PC331, Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen PC319, Socio-culturele sector PC329, gezondheidsinstellingen en -diensten PC331 en 
maatwerkbedrijven PC327 

Voorwaarden? 

• 5 jaar anciënniteit bij huidige werkgever op uiterste inschrijvingsdatum 

• Contract onbepaalde duur, minimum halftijds werken

• Maximaal diploma secundair onderwijs

• Slagen voor selectieproeven bij  

Vergoeding kostprijs opleiding?

Inschrijvingsgeld wordt betaald door de fondsen. 

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

Loon ? 

Je loon wordt verder uitbetaald zoals voorheen. Je werkgever ontvangt vergoeding voor vervanging. Je ontvangt natuurlijk geen extra premies voor weekend of nachtwerk. 

VIA Vorming hogerop 



Moet ik nog werken? 

- In de gezinszorg moet je enkel werken op momenten dat je geen les of stage hebt. Heb je les op momenten dat je normaal niet werkt, dan 
recupeer je dat op een ander moment. 

- Andere sectoren voltijdse opleiding: In de zomervakantie (juli en augustus) ga je terug aan de slag bij je werkgever, ook al duurt je opleiding 
meerdere jaren. Je kan dan ook je jaarlijks verlof opnemen. De andere vakanties moet je niet werken (behalve in de gezinszorg)

- Andere Vlaamse sectoren en opleiding niet voltijds? Dan moet je mogelijks nog werken. 

Kan werkgever weigeren? 

Je kan je enkel inschrijven als je werkgever akkoord is. Het is een gunst van je werkgever om je te laten deelnemen. 

Deadline inschrijving

18 maart 2022

Meer info:

https://www.vivosocialprofit.org/vorming-hogerop

https://www.vivosocialprofit.org/vorming-hogerop-de-gezinszorg

VIA Vorming hogerop 

https://www.vivosocialprofit.org/vorming-hogerop
https://www.vivosocialprofit.org/vorming-hogerop-de-gezinszorg


Voor wie? 

Werknemers uit de Vlaamse lokale besturen (gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, welzijnsverenigingen, zorgbedrijven)

Voorwaarden? 

• Akkoord van de werkgever op uiterste inschrijvingsdatum 

• Contract onbepaalde duur of vervangingscontract langer dan de duur van de opleiding

Vergoeding kostprijs opleiding?

Inschrijvingsgeld wordt betaald door Diverscity. 

Deadline inschrijving

20 augustus 2022

Meer info:

www.diverscity.be/ktrajecten

K-Traject: 
Verzorgende/zorgkundige 

http://www.diverscity.be/ktrajecten




Bedankt voor uw interesse en aandacht. 
We wensen jullie veel succes en blijven     

uiteraard beschikbaar voor meer 
informatie. 


