
Een samenwerking tussen VIVO vzw, FEBI vzw, Diverscity, VSPF, RSZ 

Infosessie Verpleegkunde 
      

 

  



  

 

 

Op 22 februari en 24 februari vonden er infosessies plaats om geïnteresseerde werknemers uit de social profit, en andere sectoren te informeren en 

wegwijs te maken in de verschillende opleidingsprojecten.  

 

INHOUD VAN DIT DOCUMENT:  

- Tabel met een overzicht van alle opleidingsprojecten om verpleegkundige te worden.  

Ga na onder welke paritair comité je werkt.  

Aan de hand van dit nummer kan jij bepalen voor welk project je eventueel in aanmerking komt.  

Waar vind je dit nummer?  
o Aanslagbiljet belastingen 

o Loonfiche 

o of je vraagt het na bij je werkgever 

Opgelet! Werk je in de openbare sector, dan heb je geen paritair comité!  
 
Onderaan de tabel vind je een link naar de meest gestelde vragen FAQ’s Neem deze zeker door.  

 

 

- Na de tabel vind je de slides van de infosessie die werd gegeven  

 

- Nadien vind je  de vragen met antwoorden uit de infosessie.  

 

 

- Heb je nog een vraag en vind je het antwoord niet? Dan kan je contact opnemen via het mailadres of telefoonnummer uit de tabel.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Opstap naar Verpleegkundige  
Opleidingsproject voor 
verpleegkunde 

Opleidingsproject tot 
verpleegkundige (Project 600) 
openbare sector Via vorming hogerop  

Integra Zorg #kiesvoordezorg 

Sector  Ziekenhuizen - Ouderenzorg PC 330 openbare sector 

*Werknemers uit gezinszorg PC318.02, 
*kinderopvang PC331, 
* Vlaams opvoedings- en 
huisvestingssinrichtingen PC319, 
* Socio-culturele sector PC329, 
*Gezondheidinstellingen en -diensten 
PC331 
*maatwerkbedrijven PC327  

Voor erkende vluchteling, 
ongeacht of het 
werknemers of 
werkzoekenden zijn 

Werknemer zijn buiten 
het PC 330 (of dezelfde 
sectoren binnen de 
openbare sector) of 
zelfstandige in 
hoofdberoep 

Opleiding  HBO5 - Brugopleiding - Bachelor 
HBO5 (graduaat) en 
Bachelor 

HBO5 (graduaat-) of 
bacheloropleiding 
verpleegkunde HBO5 (graduaat ) Verpleegkundige  

HBO5 (graduaat) en 
Bachelor 

HBO5 (graduaat) en 
Bachelor 

Voltijds leren/ 
leren-werken 

Leren-werken 
Voltijds leren met behoud 
van loon 

voltijds leren met behoud van 
loon  

Voltijds leren met behoud van loon 
PC318.02: enkel niet werken op 
momenten dat er les/stage is. 

Voltijds leren met behoud 
van loon 

Voltijds leren met 
behoud van loon 

Tussenkomst 
opleidingskost
en  

1000,00€ - inschrijvingsgeld en 
adminstratiekosten 

Neen nee Inschrijvingsgeld volledig  
Extra kosten tot 200 eur terugbetaald.  

ja 
In het eerste schooljaar 
een studiebeurs van € 
1200 

Toelatingsproe
ven  

Nee ja nee 
ja, na loting  

ja ja 

Uiterste 
inschrijvingsda
tum  

31/10/2021  - start opleiding sept. 
2021     28/02/2022 - start 
opleiding februari 2022 

26/03/2021 
project voor 2021 nog niet 
gelanceerd - vermoedelijke start 
midden maart 15/03/2021 

2/04/2021 5/03/2021 

contact  
vorming-sfpz@fe-bi.org  - 
vormingouderenzorg@fe-bi.org  ifg-finss@fe-bi.org  

RSZ : Tel 02/509 31 75 of 
maribel@rsz.fgov.be viavorminghogerop@vivosocialprofit.org ifg-finss@fe-bi.org  

kiesvoordezorg@fe-
bi.org  

FAQ 

Welke impact heeft dit op mijn 
loon als ik deelneem aan het 
project « Opstap naar 
verpleegkunde”?     Geen enkel 
impact.  U blijft verder werken en 
behoudt uw loon.  Met de 
bijkomende vormingsuren die het 
Fonds u toekent, kunt u zich 
vrijmaken om te studeren, stage te 
volgen, naar school gaan,... enz.  
maar dit telkens in overleg met w 
werkgever. 

https://www.fe-
bi.org/nl/sectoren/Fonds/12
028/ifg-intersectoraal-fonds-
voor-de-
gezondheidsdiensten-
verpleegkundige-
zorgkundige-worden-
opleidingsproject-voor-
verpleegkundigen-
procedure-en-documenten 

https://www.socialsecurity.be/ci
tizen/nl/werk-en-
werkloosheid/tewerkstellingsma
atregelen/vorming-600 

https://www.vivosocialprofit.org/media/d
ocs/via-
hogerop/FAQ%20VIA%20Vorming%20Hog
erop.pdf 
 

moet nog opgemaakt 
worden 

moet nog opgemaakt 
worden 

mailto:vorming-sfpz@fe-bi.org
mailto:vorming-sfpz@fe-bi.org
mailto:ifg-finss@fe-bi.org
mailto:ifg-finss@fe-bi.org
mailto:kiesvoordezorg@fe-bi.org
mailto:kiesvoordezorg@fe-bi.org
https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/via-hogerop/FAQ%20VIA%20Vorming%20Hogerop.pdf
https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/via-hogerop/FAQ%20VIA%20Vorming%20Hogerop.pdf
https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/via-hogerop/FAQ%20VIA%20Vorming%20Hogerop.pdf
https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/via-hogerop/FAQ%20VIA%20Vorming%20Hogerop.pdf


  

 

INFO gegeven tijdens infosessie:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Binnengekomen vragen tijdens de infosessie 

Vragen Webinar verpleegkundige 

22 & 24 februari 2021 

 

 

1. Opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) binnen het paritair comité 330 (privésector) 
 

Goedenavond, is er een leeftijdsbeperking voor de opleiding ? 

Neen, er is geen leeftijdsbegrenzing 

 

Enig idee wat de basisloon gaat zijn ? Krijg je nog maaltijdcheques ? 

U behoudt uw basisloon. Dus uw loon zonder avond-, nacht en weekendpremies 

 

kan je afzakken van bachelor naar HBO5? 

In de eerste weken na de start van de opleiding vormt dit niet zo’n groot probleem. De opleidingen lopen niet gelijk, zodat veranderen van opleiding na 

bijvoorbeeld 2 maand of meer een niet meer in te halen achterstand geeft.  

 

wat met mensen met leerproblemen bv dyslexie of dyscalculie 

U kan dit melden aan het selectiebureau die hier rekening mee houdt tijdens de selectietest. 

 



  

 

de selectietesten zullen dus online zijn? 

Er is nog steeds covid, de testen gaan dus nog steeds online door. 

 

Waar kan je de link vinden op de VDAB website waar oefeningen van de selectieproeven staan? 

https://www.vdab.be/tests 

 

Zijn dat selectieproeven voor opleiding Verpleegkunde specifiek? 

Neen, deze proeven zijn algemeen. 

 

Ik zit ook in mijn derde module verpleegkunde, moeten wij dan ook de testen doen om te kunnen starten? of kunnen we zo instappen? 

Iedereen volgt testen binnen dit project. Mensen die reeds een volledig jaar hebben afgewerkt (2 modules in de HBO5 of 60 studiepunten in de Bachelor) 

gaan onmiddellijk naar het 2e deel van de test, het gesprek met de psycholoog. 

 

Ik volg momenteel verpleegkunde via afstandsonderwijs in mijn eerste jaar, kan ik dan mijn 2de jaar starten via project 600? 

Dat kan, maar u zal een overstap moeten doen naar het klassikaal onderwijs. Dit kan niet op afstand binnen het project. 

 

Ik werk in PC 330 als administratieve kracht. Kom ik dan ook in aanmerking voor de opleiding? 

Uiteraard 

 

Ik heb een getuigschrift van leercontract kan ik meedoen voor bachelor? 

https://www.vdab.be/tests


  

 

Dit is een vraag die u moet stellen in de school waar u de opleiding wil volgen. 

 

ik ben nu bezig met de 5 module voor zorgkundige is het dan nodig om dit verder te doen. of krijg je vrijstelling op bepaalde vakken 

moet ik als zorgkunde de module opnieuw herhalen 

De opleiding zorgkundige en verpleegkundige zijn niet dezelfde. Er zijn dus geen vrijstellingen mogelijk. 

 

ben in juni 2020 afgestudeerd als zorgkundige en vanaf augustus beginnen werken kan ik dan deelnemen 

Dit is één van de toelatingsvoorwaarden om te kunnen starten in september 2021:  

in de vijf jaar onmiddellijk voor het aanvatten van de opleiding (op 1 september) minstens 2 jaar gewerkt hebben (stages en interimjobs tellen niet mee) in 

één of meerdere instellingen die behoren tot de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 

 

 

Ik werk 3/4 maar de opleiding is voltijds word ik dan ook als een voltijdse betaald 

Neen, uw contract blijft bestaan zoals ze nu bestaat.  

 

ik heb een bachelor medical management assistant, mag ik ook deelnemen voor de bachelor verpleegkunde? 

ik werk als opvoedster A1 in een wzc, kan ik ook deelnemen aan project 600? 

Kan project 600 ook als je reeds een bachelor diploma hebt (ergo)? 

Sinds dit jaar mogen ook werknemers met een hoger diploma deelnemen aan het project 

 



  

 

Stel indien je lang afwezig bent door bv: ziekte, zwangerschap,... , kan je dan achteraf terug dit inhalen? 

De situatie zal op het moment zelf geanalyseerd worden. Elke situatie is anders, hierdoor bestaat er niet één antwoord op deze vraag.  

 

kan de werkgever project 600 weigeren 

Het project wordt via een cao geregeld, hierdoor kan een werkgever dit project niet weigeren. 

 

duurt het lang voor je uitslag krijgt van de selectieproeven? 

Jullie zijn elk jaar met veel, we moeten dus iedereen een kans geven om een test af te leggen. Dit neemt tijd in beslag. Of u geselecteerd wordt of niet weet u 

tegen half mei 2021 

 

Ik werk in het ziekenhuis paritair comité 330  in de grootkeuken maar ik werk daar 8m mag dan ook deelnemen. Heb 2,4j anciënniteit in het totaal 

Dit is één van de toelatingsvoorwaarden om te kunnen starten in september 2021:  

in de vijf jaar onmiddellijk voor het aanvatten van de opleiding (op 1 september) minstens 2 jaar gewerkt hebben (stages en interimjobs tellen niet mee) in 

één of meerdere instellingen die behoren tot de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 

 

Waar kan ik vinden welke school ik moet kiezen? als ik voor bachelor wil gaan? 

De scholenlijsten staan op onze website 

 

een vzw is een prive ouderenzorg? 

Onder andere ja. (een vzw is nooit publiek) 

 



  

 

Ik zit in PC 209 sinds 25 jaar. Kan ik toch nog overstappen naar opleiding verpleegkunde ? 

Ja, u moet zich inschrijven voor het project #kiesvoordezorg. Het opleidingsproject voor verpleegkundige is niet van toepassing op uw situatie. 

Alle informatie: www.kiesvoordezorg.be  

 

Wat met mensen die een bijberoep hebben in een andere sector bovenop hun (deeltijdse) job in de gezondheidszorg? 

Indien het gaat over af en toe in de horeca helpen of bijvoorbeeld Tupperware, kan dit behouden blijven ALS dit niet wordt uitgeoefend tijdens de schooluren 

EN indien u voorrang geeft aan de studie. 

U mag geen nieuwe activiteit opstarten! 

 

Kan je nog de school veranderen als de aanvraag ingevuld is door een school bij project 600? 

Dat kan inderdaad. U moet ons dit wel melden. 

 

hoort een voorziening voor mensen met een beperking ook bij het project 600 ? 

Neen, u kan altijd controleren wat uw paritair comité is op uw belastingsfiche 281.10. Het opleidingsproject voor verpleegkundigen is enkel voor werknemers 

uit het paritair comité 330. 

U kan zich richten tot: 

- VIA VORMING hogerop: Alle informatie op www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop 
- #kiesvoordezorg: Alle informatie op www.kiesvoordezorg.be 

 

Kan je als je project 600 doet en PC 330 hebt de opleiding doen in afstandsonderwijs? 

Neen, het gaat over VOLTIJDS onderwijs op de SCHOOLBANKEN 

 

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


  

 

kan je met buitenlandse tso diploma  deelnemen aan de project 600? 

Dit is een vraag die u moet stellen in de school waar u de opleiding wil volgen. 

 

kan je ook in februari opstarten met project 600? 

Neen, er is enkel een opstart in september 

 

mijn werk heeft 330,01,3. kom ik in aanmerking? 

U komt in aanmerking voor het opleidingsproject voor verpleegkundigen. 

Alle informatie vindt u terug op: https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/11902/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-

zorgkundige-worden-opleidingsproject-voor-verpleegkundigen  

 

het inschrijvingsgeld voor project 600 betalen we dit zelf of komt men hierin tussen? 

U betaald zelf uw schoolkosten, u hebt wel recht op opleidingscheques.  

 

bij project 600 neem je dan al je anciënniteit als zorgkundige mee? 

Uw contract blijft gewoon doorlopen, er wijzigt dus niets aan uw basisloon of anciënniteit tijdens de opleiding. 

 

Bij project 600 pc 330 moeten wij ook enkel juli en augustus vakantie opnemen of ook in de andere schoolvakanties? 

Enkel tijdens het zomerverlof. 

 

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


  

 

betaald de werkgever project 600 in de privé sector ? 

De werkgever wordt gefinancierd om een vervanger aan te werven. U betaald zelf uw inschrijvingsgeld. U hebt recht op opleidingscheques. 

 

Ik ben nu aan het werken in het ziekenhuis in de grootkeuken en ik zou project 600 willen doen ik heb in mei 2021 3j werk ervaring kan ik mij in schijven 

voor september ?? 

Als u in de privésector werkt moet u minstens 2 jaar gewerkt hebben. 

 

Kan ik tijdens de opleiding toch nog blijven werken? 

Neen. 

 

Kan de werkgever vragen om in het weekend te werken bij p600? 

kan je blijven werken in het weekend om uw premies te behouden bij project 600 ? 

U gaat NIET werken tijdens het schooljaar. 

 

 

 

2. Opstap naar verpleegkunde (project 360) binnen de ziekenhuizen en woonzorgcentra van het paritair comité 330 (privésector) 
 

 

Kan de werkgever het weigeren ,je die extra uren te geven? 

Ja. 



  

 

Ik werk als verzorgende aan huis (openbaar) OCMW Aalst. Kom ik in aanmerking voor de opleiding verpleegkundige?  Ik had een mail gekregen dat ik me 

niet kan inschrijven omdat ik niet bij federaal gezondheidssector tewerk gesteld ben. 

Zie Project 600 voor de openbare sector. 

 

wordt je basisloon met project 360 ook verder uitbetaald? 

Je wordt uitbetaald aan de hand van de uren die je werkt, dus ja, je basisloon en eventueel supplementen als je avonden werkt, nachten, of weekend en 

feestdagen. Je werkt en je leert, dus in principe verandert er niets aan je inkomsten.  

 

Is er een maximumleeftijd voor deelname? 

Neen 

 

voor mij is het nog niet duidelijk wat nu het beste project is? Indien ik geen loon verlies wil, combi gezin/studie, Pc 330 en 12j tewerkgesteld in ziekenhuis 

als administratieve. Project 600 lijkt mij hier den het meest voor de handliggend? 

Het opleidingsproject voor verpleegkundige (project 600) is het meest luxueuze gezien u niet meer gaat werken. U moet ook geen verlof inzetten om uw 

stages bijvoorbeeld te kunnen volgen. 

Binnen opstap naar verpleegkunde (project 360) krijgt u uw inschrijvingsgeld terugbetaald, dit is niet van toepassing binnen het opleidingsproject voor 

verpleegkundige. 

Uiteraard is de keuze van het project waarvoor u kiest, een persoonlijke keuze. 

 

als je onder geen paritair comité valt kom ik dan in aanmerking ?(lokaal bestuur) 

Neen 

 



  

 

als je niet geslaagd bent voor project600 kan je dan nog overstappen op project 360 

Dat is inderdaad mogelijk. 

 

dus bij project 360 blijf je werken? 

Ja, werken en leren. Je krijgt extra verlofdagen van het Fonds, afhankelijk van je jobtime. 

 

is 360 ook voltijds onderwijs? 

Afhankelijk van school, hoeveel modules je opneemt, aangezien je ook werkt raden we aan om je modules wat te spreiden, maar alles is mogelijk zolang jij 

het georganiseerd krijgt.  

 

kunnen stage bij je eigen werkgever? 

Een aantal uren van je stage zijn bij je eigen werkgever. 

 

en project 360 geen selectieproef 

geen selectieproeven voor project 360 

 

 

voor mensen uit paritair comité ; betaald de werkgever hierbij het inschrijvingsgeld enz,... 

Ja dat klopt.  

 

 



  

 

met een deadline in maart: wanneer kan je dan ten vroegste beginnen aan de opleiding? 

September 2021  

 

Waar vind ik de inschrijvingsformulier voor verpleegkunde? Ik vind enkel die voor zorgkundige.. 

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

 

'Werknemers', betekent dat alle functies? 

Ja, maar je mag nog niet in het bezit zijn van een bachelor diploma. 

 

voor mensen uit prive sector ; betaald de werkgever hierbij het inschrijvingsgeld enz,... 

Ja, met een maximum van 1000 euro. De terugbetaling van de inschrijvingskosten met een maximum van €1000 per schooljaar en per werknemer. Met 

inschrijvingskosten wordt bedoeld: de werkelijke kost ten laste van de werknemer aangaande het inschrijvings- en examengeld, en kosten gelinkt aan de EVC 

Procedure1 . Syllabus en andere gelijkaardige kosten worden niet vergoed 

 

wat als je niet slaagt voor een examen ? zijn er herexamens ? 

Dit is een vraag die u moet stellen in de school waar u de opleiding wil volgen. 

 

U moet zich richten tot het project #kiesvoordezorg. Alle informatie op www.kiesvoordezorg.be  

 

Ik heb pc 318.02 kom ik dan in aanmerking? Ik werk in de thuiszorg, of welke opleiding kan ik dan doen?  

U kan zich richten tot: 

http://www.kiesvoordezorg.be/


  

 

- VIA VORMING hogerop: Alle informatie op www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop 
- #kiesvoordezorg: Alle informatie op www.kiesvoordezorg.be 

 

mag je de school zelf kiezen?  

 

Kan je werkgever je inschrijving bij project 600 of 360 (privésector) weigeren? 

Binnen het Opleidingsproject voor verpleegkunde kan dit niet, binnen opstap naar verpleegkunde (project 360) kan dit wel. 

 

3. Vorming 600 via de RSZ (Openbare sector) 
Project 600 – (opleiding tot verpleegkundige) in de openbare sector 

- Enig idee wat het basisloon gaat zijn ? Krijg je nog maaltijdcheques ? 

Je kijkt naar je loonfiche en trekt de vergoedingen af voor avondwerk en weekendwerk of werk op feestdagen. Maaltijdcheques blijven toegekend (met 

uitzondering voor de dagen van gewettigde of ongewettigde afwezigheid). 

- Kan je afzakken van bachelor naar HBO5 ? 

Dat is in sommige gevallen mogelijk maar elke concrete situatie wordt bekeken. Je zal deze beslissing reeds na een paar weken moeten nemen. Het 

studieprogramma van bachelor en HBO5 is immers verschillend en je riskeert opnieuw te moeten starten in module 1 (HBO5) als je te lang wacht om over te 

schakelen. 

- Wat met mensen met leerproblemen bvb. dyslexie of dyscalculie ? 

Je zal dit zeker moeten signaleren aan de school. Scholen trachten hiermee rekening te houden in de mate van het mogelijke.  

- Ik werk 3/4 maar de opleiding is voltijds word ik dan ook als een voltijdse betaald? 

Nee, je wordt betaald in functie van de arbeidsovereenkomst die je hebt met je werkgever. Je kan hem vragen of hij de uren van je arbeidsovereenkomst 

kan uitbreiden tot voltijds gedurende de opleiding. 

- Als ik al deelcertificaten heb, kan ik dan deelnemen aan project 600? 

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


  

 

Ja, je kan dan onmiddellijk in een hogere module instappen. Als je laatste deelcertificaat dateert van meer dan 5 jaar geleden, wordt wel gevraagd de 

volledige opleiding van 3 jaar te volgen. Je hebt immers minder kans op slagen als het al te lang geleden is dat je een deel van de opleiding gevolgd hebt.  

- Indien je lang afwezig bent door bv: ziekte, zwangerschap,... , kan je dit dan achteraf terug inhalen? 

Je concrete situatie wordt bekeken. Als je langdurig afwezig bent wegens ziekte of zwangerschap en je kan de module of het studiejaar niet meer afwerken, 

dan wordt de opleiding stopgezet. Je kan wel een herkansing vragen om de module of het studiejaar opnieuw te doen.  

- Kan de werkgever project 600 weigeren? 

De werkgever moet ook een deel van je inschrijvingsformulier invullen en de garantie geven dat hij je in dienst houdt gedurende de opleiding. Als hij van 

mening is dat er te veel kandidaten de opleiding in hetzelfde schooljaar willen volgen en dat dit de organisatie op de werkvloer in moeilijkheden brengt, kan 

hij een bezwaar tegen jouw selectie indienen. Er wordt dan samen met de werkgever naar een oplossing gezocht.  

 

- Wat met mensen die een bijberoep hebben in een andere sector bovenop hun (deeltijdse) job in de gezondheidszorg? 

Als je dit bijberoep reeds had wanneer je start met de opleiding, mag je dat verder uitvoeren. Uiteraard heeft je studie voorrang en moet je zelf oordelen of 

je dit bijberoep nog zal kunnen uitoefenen zonder dat je studie er onder leidt. 

Je mag geen nieuw bijberoep uitvoeren eens je gestart bent met de opleiding.   

- Kan je nog van school veranderen als de aanvraag ingevuld is door een school bij project 600? 

Ja, het schoolattest dat je bezorgt samen met het inschrijvingsformulier, dient om te bevestigen dat je toegang hebt tot de studie tot verpleegkundige. Dit 

formulier moet ingevuld worden door een school die de opleiding organiseert maar is niet noodzakelijk de school waar je je inschrijft nadat je geselecteerd 

bent. 

- Mag je de school zelf kiezen? 

Ja, je mag de school zelf kiezen in functie van de opleiding die je wil volgen (bachelor of HBO5), de bereikbaarheid vanuit je woonplaats. 

- Kan je stage volgen bij je eigen werkgever? 

De stageplaatsen worden door de school bepaald. Het is de bedoeling dat je in de loop van de opleiding in verschillende voorzieningen stage loopt, zowel 

ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging… Mogelijk kan je ook een stageperiode volgen bij je eigen werkgever. 



  

 

 

- 'Werknemers', betekent dat alle functies? 

Ja, de voorwaarde is dat je werkt in een instelling die behoort tot de federale gezondheidssector (zie basisvoorwaarden) maar je hoeft niet noodzakelijk een 

verzorgende functie uit te oefenen. 

- Wat als je niet slaagt voor een examen ? Zijn er herexamens ? 

Dat is geen probleem op voorwaarde dat het mogelijk is in het gekozen onderwijssysteem. In de bacheloropleiding zijn herexamens mogelijk. In de HBO5-

opleiding zijn in principe geen herexamens mogelijk. Als je niet slaagt voor je module of studiejaar, stopt de opleiding.   

 

- Wat bij vroegtijdig stoppen van de opleiding door een of andere reden, kan je dan gewoon terug naar je huidig werk? 

Ja, je brengt je werkgever en het project 600 zo spoedig mogelijk op de hoogte en gaat terug aan het werk bij je huidige werkgever.  

 

- Komt thuiszorg bij een OCMW in aanmerking voor het project 600? 

 

Nee, thuiszorg behoort niet tot de federale gezondheidssector en je kan niet deelnemen het project 600. Mogelijk wordt in de toekomst wel een nieuw 

project opgestart in de openbare sector waarbij werknemers uit de openbare thuiszorg de opleiding tot verpleegkundige zouden kunnen volgen. Als dit 

project er komt, zal de informatie beschikbaar zijn op de website van RSZ en via je werkgever . 

 

- Hoort een voorziening voor mensen met een beperking ook bij het project 600 ?   

Nee, deze behoren niet tot de federale gezondheidssector tot wie het project 600 zich richt.  

 

- Kan je ook in februari opstarten met project 600? 



  

 

 

Nee, er wordt maar één keer per jaar een selectie gedaan, voor een opstart in september. 

 

- Kan je in project 600 openbare sector na het behalen van HBO 5 nog eens deelnemen voor een bachelor verpleegkundige? 

 

Nee, het project 600 is voor mensen die nog geen diploma in de verpleegkunde hebben. 

 

- Hoe zit het met de kosten voor de opleiding in project 600? 

 

Je werkgever mag een tussenkomst in je studiekosten voorzien, maar is daar niet toe verplicht. 

 

- Heeft de werkgever recht om te ontslaan tijdens de opleiding? 

 

Ja, het feit dat je de opleiding volgt, geeft je geen andere rechten dan als je aan het werk zou zijn. Uiteraard moet hij de wettelijke regels respecteren. 

 

- Kan de werkgever vragen om in het weekend te werken bij Project 600? 

 

In normale omstandigheden niet. Tijdens de COVID-19 crisis werd echter toegestaan dat werkgevers beroep deden op de werknemers in opleiding om bij te 

springen in het weekend of de schoolvakantie. 

 



  

 

 

 

 

 

4. #kiesvoordezorg voor kandidaten die werken buiten het paritair comité 330 
 

 

Wat houden de selectieproeven in? 

- De selectietesten zijn onderverdeeld in psychotechnische tests, een persoonlijkheidstest en een motivatiegesprek. Deze testen moeten aantonen dat 

de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van een student verpleegkunde EN aan het verpleegkundig profiel. 

U kan zich voorbereiden op de testen door op de website van VDAB de testen die zij aanbieden uit te voeren. Dit zijn soortgelijke testen aan de onze (niet 

dezelfde). 

- De selectietesten zijn ONLINE 

 

Wat als ik ontslagen wordt vooraleer ik de opleiding gestart ben? 

- U komt in aanmerking als u werknemer was op het moment van de inschrijving. 

 

Ik heb mij 6/2 ingeschreven bij #kiesvoordezorg, maar nog niets gehoord (wel dat de inschrijving in orde was)... 

- Jullie zijn met veel, de selectiebureaus zijn momenteel iedereen aan het contacteren voor de testen. 

              De selectietesten duren tot midden april 2021. 

 



  

 

Hoeveel plaatsen zijn er hier? 

- De opleidingen hebben allemaal een ander aantal jaren en kosten dus niet hetzelfde. 

Wij kunnen dus niet zeggen hoeveel er plaatsten zijn, we proberen het maximum aantal mensen te laten starten met het beschikbare budget. 

 

Ik ben zelfstandige in bijberoep, als hoofdberoep ben ik werkzoekende, kom ik dan ook in aanmerking voor die project. 

- U moet werknemer zijn of zelfstandige in hoofdberoep 

 

stel dat je ziek bent  voor de start van de opleiding kan je ook dan starten in dit traject? 

een tweede vraag als ik op arbeidsongeschiktheid sta maar wel contract onbepaalde duur bij werkgever, kom ik dan in aanmerking? 

- Er moet altijd bewezen kunnen worden dat er gewerkt kan worden. Kandidaten die langdurig ziek zijn (meerdere maanden of jaren), moeten dus 

zeker terug aan het werk zijn geweest voor het schooljaar. 

 

Mag je tussen nu en september (begin opleiding) nog veranderen van werkgever? 

- Uiteraard, hou ons op de hoogte.  

 

De 2 jaar werkervaring, telt daar ook zwangerschapsverlof en werkloosheid door corona in? Want in september heb ik 3 jaar werkervaring maar ik was 

tijdelijk werkloos door corona ondertussen en ik ben ook op zwangerschapsverlof geweest. 

- Zolang uw arbeidsovereenkomst nog liep, telt dit. 

 

moet je eerst inschrijven in de school alvorens de papieren in orde te maken. 

- Binnen het inschrijvingsdocument van het project is er een schoolgedeelte. Dit is geen inschrijving in de school, maar een advies van de school. 



  

 

- De inschrijving in de school doet u NADAT u van ons hebt vernomen dat u geselecteerd bent. 

 

volstaat het om het inschrijvingsdocument enkel via mail te sturen ? of hoor ik dit ook aangetekend te sturen ? 

- Door COVID moeten wij allemaal van thuis uit werken. Het loont dus niet om de documenten via de post te sturen, gezien wij niet naar onze burelen 

gaan. Dus enkel via mail. 

 

dus deze vorm is ook voor mij? ik werk in pc 202 

- ja, inderdaad 

 

Kan ik dit project ook een jaar later starten? 

- Als u volgend jaar wil starten, dan moet u volgend jaar een aanvraag doen. Nu zijn het de selecties voor de kandidaten die willen en kunnen starten 

in september 2021. 

 

Wanneer weet je ten laatste of je geselecteerd bent? I.v.m. opzeg huidige job. 

- In de 2e helft van april 2021. Tijd genoeg om dus een opzeg te presteren. 

 

Kan ik in Oostende naar school? 

- U kan zelf kiezen in welke school u de lessen zal volgen. De scholenlijst bevindt zich op onze website. 

 

Kunnen we hier les volgen met enkel +30 jarigen? 

- Er zijn geen aparte scholen voor + 30-jarigen. U zal dus in een klas zitten met mensen vanaf 18 jaar. 



  

 

 

wanneer weet ik of ik mijn inschrijving goed heb ingediend? 

Normaal krijgt u van ons een mail dat het goed is toegekomen. 

- Indien u later een mail krijgt dat er iets ontbreekt, breng het dan zo snel mogelijk in orde.  

 

Kunnen we nagaan waar deze nieuwe werkgevers zich bevinden vooraleer ik me inschrijf? 

- Neen, u krijgt een lijst met werkgevers waaruit u zelf kan kiezen nadat u geselecteerd bent. 

 

is er een leeftijdslimiet voor het project kies voor de zorg 

- Neen 

 

Ik ben spijtig genoeg niet geslaagd in de redeneertesten dus dan val je al direct af. Ik zit al wel in mijn 1e jaar verpleegkunde en heb zeer goede punten. Ik 

ben super gemotiveerd. Ben een alleenstaande ouder met 3 kinderen en toch haal ik zo een resultaten. Ik vraag me af wat mijn opties dan nog zijn? 

- U kan volgend jaar nog eens proberen meedoen met de selectietesten. Als u een volledig jaar (2 modules binnen de HBO5-opleiding of 60 

studiepunten in de Bacheloropleiding) jaar hebt afgewerkt, moet u enkel de psychologische test nog volgen. 

 

Stel dat je niet door de testen bent voor in september te starten mag je dan opnieuw proberen met de testen om te starten in februari? 

- Je kan in een periode van 5 jaar 2 maal de testen doen. 

 

mogen we van school nog veranderen na de selectie maar voor september? bijvoor beeld van a2 naar a1? 



  

 

- In de eerste weken na de start van de opleiding kan u van de Bachelor overstappen naar de HBO5.  De opleidingen lopen niet gelijk, zodat veranderen 

van opleiding na bijvoorbeeld 2 maand of meer een niet meer in te halen achterstand geeft.  

- Omgekeerd, u kan niet meer overstappen van HBO5 naar Bachelor! 

 

neemt men zijn anciënniteit ook mee naar dat project? 

- Neen, iedereen start op “0” jaar anciënniteit. 

 

Mijn contract is van bepaalde duur (maandcontract die steeds verlengd wordt), is dat een probleem? 

- Neen, u moet op het moment van de aanvraag een contract hebben 

 

bij kiesvoorde zorg moet je dan ontslag nemen bij je werkgever? 

- Ja, maar pas NADAT u geselecteerd bent EN NADAT u een nieuwe werkgever binnen het paritair comité hebt gevonden. 

 

Kan je proberen met huidige werkgever overeenkomen verlof zonder wedde te nemen? 

- Neen, het gaat om een stopzetting of een schorsing van de arbeidsovereenkomst. 

 

Telt er iets van anciënniteit van je huidige job mee in de verloning die door jullie zou gebeuren? 

- Neen, iedereen begint op 0 jaar. 

 

wat met vakantiedagen? mogen ze enkel onder de zomerverlof worden genomen? niet tussen Kerstmis en NJ bvb? 

- Enkel tijdens het zomerverlof 



  

 

 

Wat mijn de overige vakantiedagen als je start in september? 

- U krijgt de selectiemail tijdens de 2e helft van april. We gaan dan ook vragen om uw verlof op te nemen voor de start van het schooljaar. U gaat deze 

niet kunnen opnemen tussen september en december, gezien u verplicht aanwezig moet zijn op alle lessen en stages.  

 

Ga je in de vakantie bij je huidige werkgever op dit moment werken? 

- Neen, bij je nieuwe werkgever binnen het Paritair comité 330. 

 

Kan ik  zelfstandige in bijberoep blijven tijdens mijn opleiding in het project kies voor de zorg 

- Indien het gaat over af en toe in de horeca helpen of bijvoorbeeld Tupperware, kan dit behouden blijven ALS dit niet wordt uitgeoefend tijdens de 

schooluren EN indien u voorrang geeft aan de studie. 

- U mag geen nieuwe activiteit opstarten! 

 

Ik heb een vraag over de stageperiodes binnen het project Kies voor de zorg. Ben je verplicht of heb je de keuze om stage te lopen bij je "nieuwe" 

werkgever? Ik vermoed dat de stageplaatsen door de school zelf georganiseerd worden? 

- De stages worden door de school georganiseerd. Binnen dit project hebben we gevraagd om toch één stage bij de werkgever te volgen. Dit zal vaak 

de keuzestage zijn in het laatste jaar. 

 

 

#kiesvoordezorg worden er ook stages georganiseerd in de GGZ? 

- Dit is een vraag voor de school. 

 



  

 

Kan er van 'werkgever' gewisseld worden gedurende de opleiding (kwestie van verschillende ervaringen te hebben/op te doen)? 

- De nodige ervaring krijgt u tijdens de stages, u doet dan een heel aantal sectoren aan (woonzorgcentra, ziekenhuizen, thuisverpleging). Het is dus 

niet nodig om van werkgever te veranderen tijdens de opleiding. 

 

Stel je werkgever is in de thuiszorg, maar tijdens de opleiding blijkt dat thuiszorg toch niet je ding is, wat dan? Als je vb in een ziekenhuis aan de slag wil. 

- Na de opleiding kan u altijd van werkgever wisselen, u kan een einde maken aan uw arbeidsovereenkomst (rekening houdend met een opzegtermijn).  

 

kan die werkgever ten allen tijde ontslag geven? 

- U tekent een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dit contract verschilt niet van een ander contract. U kan dus zelf altijd uw ontslag geven en 

uw werkgever kan (mits een goede reden) u ontslagen. 

 

Stel dat ik van plan ben zwanger te worden tijdens de opleiding, is er dan de mogelijkheid om de opleiding te verlengen? 

- Dat moeten we op het moment zelf bespreken. 

Zelf raden we het niet aan om een zwangerschap te plannen gedurende een opleiding tot verpleegkundige. Deze opleiding is alles behalve gemakkelijk en 

daardoor niet zo simpel te combineren met een zwangerschap (die moeilijk kan verlopen) of daarna met een baby. 

 

wat als je niet slaagt? heb je dan nog recht op loon? 

- Als je niet slaagt, stopt het project automatisch. Het is dan ook mogelijk dat de werkgever u ontslaat. 

- Normaal hebt u dan recht op werkloosheidsuitkering.  

 

Wat als mijn zoontje ziek wordt tijdens het jaar? Geld dan ook een doktersattest voor het school? 



  

 

- U moet dan een doktersattest voor uw werkgever EN voor de school aanvragen. 

 

Indien je de opleiding van 4 jaar kiest en je stopt na 3 jaar, kun je dan afstuderen als hbo5 verpleegkunde? 

- Neen. 

 

Vanuit De Stap -Leerwinkel is het wel interessant om een idee te hebben hoeveel plaatsen er per project zijn 

Binnen de projecten van het IFG werken we met budget en niet met aantal plaatsen. Gezien elke opleiding een andere kost heeft, kan men niet weten 

hoeveel plaatsen er zijn. 

- Openbaar: dit moet nog bepaald worden afhankelijk van budget.  

- Via vorming hogerop : afhankelijk van de deelsector. Maar maximaal 40 plaatsen over alle opleidingen heen.  

 

 

 

 


