
Infosessie: social profit opleidingen  

We starten zo dadelijk 



Agenda

- K –Traject : begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang 

- Via vorming hogerop

Praktische Info: 

- Deelnemers zijn niet hoorbaar of zichtbaar

- Vragen kunnen gesteld worden VIA de chat. 

- We proberen op alles te antwoorden. De presentatie en de meest gestelde 

vragen worden nadien online geplaatst op 

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


K-Traject: Begeleider (buitenschoolse) 
kinderopvang

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

http://www.diverscity.be/ktrajecten


VIA Vorming hogerop 

Voor wie? 

Werknemers uit gezinszorg PC318.02, kinderopvang PC331, Vlaamse opvoedings- en 

huisvestingsinstellingen 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*

Vergoeding kostprijs opleiding?

Inschrijvingsgeld wordt betaald door de fondsen of door de werkgever (bij de gezinszorg)

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

* Uitgezonderd Socio-culturele sector. 



Via vorming hogerop

Vergoeding kostprijs opleiding?

Inschrijvingsgeld wordt betaald door de fondsen of door de werkgever (bij de gezinszorg)

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. 

• Je ontvangt geen maaltijdcheques. 

• Binnen de gezinszorg wordt je vervoer betaald door de werkgever 



Via vorming Hogerop

Welke opleidingen?

• Verpleegkunde – HBO5/Graduaat 

• Zorgkundige 

• Polyvalent verzorgende thuis- en bejaardenzorg 

• Jeugd- en gehandicaptenzorg 

• Orthopedagogie – HBO/Graduaat 

• Begeleider in de kinderopvang 

• Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 

• Begeleider – animator voor bejaarden 

• Intercultureel medewerker 

• Maatschappelijk werk – HBO/graduaat 

• Sociaal – cultureel werk HBO/graduaat 

• Syndicaal werk – HBO/graduaat 



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: In de zomervakantie (juli en augustus) ga je terug bij 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)

- Is je 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:

www.vivosocialprofit.org/vorming-hogerop

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

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


Heb je nog een vraag? 

• K-traject : ktrajecten@diverscity.be

• Via vorming hogerop: viavorminghogerop@vivosocialprofit.org of 02 250 37 77 

• De presentatie en de meest gestelde vragen worden in de loop van volgende 
week online geplaatst op 
https://www.vivosocialprofit.org/infosessies-over-projecten-waarbij-je-je-
loon-behoudt-en-toch-studeert
en
https://www.fe-bi.org/nl/thema/34617/online-infomomenten-
omscholingstrajecten

mailto:ktrajecten@diverscity.be
mailto:viavorminghogerop@vivosocialprofit.org
https://www.vivosocialprofit.org/infosessies-over-projecten-waarbij-je-je-loon-behoudt-en-toch-studeert
https://www.fe-bi.org/nl/thema/34617/online-infomomenten-omscholingstrajecten

