
Vragen over de projecten tot verpleegkundige 
 

Inhoud 
 

Vragen over de projecten tot verpleegkundige ..................................................................................... 1 

1. Opleidingsproject tot verpleegkundige ....................................................................................... 1 

1. Project 600 verpleegkunde openbare sector .............................................................................. 2 

2. VIA Vorming Hogerop .................................................................................................................. 5 

3. INTEGRA Zorg .............................................................................................................................. 5 

4. #Kies voor de Zorg ....................................................................................................................... 6 

 

 

1. Opleidingsproject tot verpleegkundige 

 
Kan je project 600 combineren met een bestaand bijberoep? 

Ja, een bestaand bijberoep mag uitgevoerd worden. Er mag niet gestart worden met een 

bijberoep tijdens de opleiding. 

Waarom moeten mensen in de privésector testen afleggen en in de openbare sector niet? 

Het is de keuze van onze Raad Van Beheer om het selectieproces te baseren op testen. Er zijn 

namelijk steeds meer kandidaten dan er beschikbare plaatsen zijn.   

Je woont in Vlaanderen en voldoet aan de voorwaarden voor project 600. Je moedertaal is 

Frans. Mag je een Franstalige opleiding doen? 

Ja. Als je de Franstalige testen volgt, moet je ook de Franstalige opleiding volgen. Weet wel de 

opleiding voor gegradueerde verpleegkundige (A2) in het onderwijs van de Franse 

gemeenschap 3,5 jaar duurt tegenover 3 jaar in Vlaanderen. 
 

Vorig jaar was ik niet geslaagd voor project 600. Mag ik dit jaar nog deelnemen?  
 

Ja, per periode van 5 jaar mag je twee maal deelnemen aan de selectietesten.  
 

Kan je als flexijobber blijven werken als je langs project 600 start, je blijft op looncontract? 
 

Ja, een bestaande flexi-job mag verder uitgevoerd worden tijdens de opleiding. Er mag niet 

gestart worden met een flexi-job tijdens de opleiding met uitzondering van de zomervakantie. 

Het is toegestaan om tijdens de zomervakantie een flexi-job te hebben maar deze stopt van 

zodra het nieuwe schooljaar van start gaat.  
 



 

 

Hoeveel kost project 600 gemiddeld voor de student? 
 

De schoolkosten zijn voor rekening van de student. Dus best navragen bij de school zelf. 
 

Wanneer is de uiterste inschrijvingsdatum? 
 

18 maart 2022 voor de privé sector. 
 

Wordt je loon ook tijdens de schoolvakanties doorbetaald? 
 

Ja 
 

Hoelang moet je bij je werkgever blijven werken als je slaagt in project 600? 
 

Aangezien jouw werkgever jouw opleiding niet betaalt, kan hij je niet verplichten om bij hem te 

blijven werken. Er wordt gevraagd om na de opleiding minstens vijf jaar te werken als 

verpleegkundige in de Federale gezondheidszorg, tenminste met een halftijdse arbeidsovereenkomst 

en bij voorkeur bij de initiële werkgever, maar de werkgever kan je niet dwingen.  

 
 

1. Project 600 verpleegkunde openbare sector 

 
Kan je project 600 combineren met een bestaande bijberoep? 
 

Ja, een bestaand bijberoep mag je verder zetten in combinatie met het project 600. Weet wel 
dat in de praktijk de combinatie misschien niet haalbaar zal zijn. Je mag geen nieuw bijberoep 
starten in het schooljaar. Buiten het schooljaar, in de zomervakantie, kan je wel een bijberoep 
uitoefenen.  
 

Waarom moeten mensen in privésector de testen wel afleggen en mensen van de openbare 
sector niet? 
 

Dit zijn keuzes die gemaakt worden door de Fondsen die het project 600 organiseren. In de 
openbare sector heeft men gekozen voor het inzetten van een begeleider die de tussenpersoon 
is tussen de student, de school en de werkgever. De selectie gebeurt op basis van objectieve 
criteria die vooraf zijn vastgelegd. 
 

Je woont in Vlaanderen en voldoet aan de voorwaarden voor project 600. Je moedertaal is 
Frans. Mag je een Franstalige opleiding doen? 
 

Ja, dat kan. Weet wel de opleiding voor gegradueerde verpleegkundige (A2) in het onderwijs 
van de Franse gemeenschap 3,5 jaar duurt tegenover 3 jaar in Vlaanderen. 
 

Vorig jaar was ik niet geslaagd voor project600 mag ik dit jaar nog deelnemen ? 
 

Nee, je kan maar één keer je kandidatuur indienen voor het project 600. 
 

 



 
 
Kan je als flexi-jobber blijven werken als je langs project 600 start, je blijft op looncontract? 
 

Als je deze job al uitoefent op het moment dat je de opleiding start, mag je ze verder 
uitoefenen.  Weet wel dat in de praktijk de combinatie misschien niet haalbaar zal zijn. Je mag 
geen nieuwe flexi-job starten in het schooljaar. Buiten het schooljaar, in de zomervakantie, kan 
je wel een flexi-job uitoefenen.  
 

Hoeveel kost project 600 gemiddeld voor de student? 
 

Dat is moeilijk te zeggen. Reken op de inschrijvingskost, de kost voor boeken en ander 
lesmateriaal. De inschrijvingskost voor de HBO5-opleiding ligt lager dan voor de 
bacheloropleiding. Je kan je best informeren bij een school die de opleiding organiseert. 
 

Hoeveel studenten mogen er deelnemen aan project 600 van het OCMW ? 
 

Er zijn 250 VTE voorzien in het schooljaar 2022-2023 voor gans België.  
 

Ik werk in OCMW rusthuis, als logistiek al 4 jaar. Ik heb bachelor diploma in Armenië al 
gehaald (filologie). In welke project kan ik inschrijven ? 
Op basis van je tewerkstelling in een rusthuis van een OCMW, kan je je kandidaat stellen voor 
het project 600 van de openbare sector.  
 

Wanneer kan ik me voor project 600 inschrijven? 
 

Er is enkel opstart mogelijk in september. De inschrijvingen voor de openbare sector voor het 
schooljaar 2022-2023 zijn net gestart en lopen tot 4 april 2022. 
 

I.v.m. project 600: wordt je ook doorbetaald in de schoolvakanties? 
 

Ja, je loon wordt doorbetaald in de schoolvakanties. Je hebt geen recht op een vergoeding voor 
onregelmatige prestaties en avondprestaties, of op vergoedingen voor zaterdagwerk, 
zondagwerk, of werk op feestdagen. Tijdens je opleiding werk je immers niet, behalve in de 
maanden juli, augustus, september waarin je wel werkt buiten je jaarlijkse vakantie. 
 

Hoe lang moet je bij je werkgever blijven werken indien je slaagt voor project 600? 
 

Je gaat het moreel engagement aan dat je minimum 5 jaar werkt als verpleegkundige bij een 
werkgever in de openbare of private zorgsector. Dit moet niet noodzakelijk bij je huidige 
werkgever zijn. Indien je van werkgever wenst te veranderen na het behalen van je diploma, 
dien je de regels inzake de opzeg van een arbeidsovereenkomst te respecteren.  
 
Is het ook mogelijk met project 600 voor 2de jaar Hbo5 verpleegkunde? 
 

Dat is mogelijk. Als je al deelcertificaten hebt behaald, kan je in een volgende module opstarten. 
Indien het meer dan 5 jaar geleden is dat je deelcertificaten hebt behaald, wordt samen met jou 
bekeken of het niet beter is de volledige opleiding te hernemen.  
 

 
 
 



 
 
 
Ik zit in mijn eerste jaar bachelor verpleegkunde. Als ik volgend jaar instap bij project 600 en ik 
ben niet van alle vakken van het eerste jaar geslaagd, kan ik dan vakken van het eerste jaar met 
vakken van het tweede jaar combineren? 
 

Dat is mogelijk en is samen met de school te bekijken. 
 

Wordt je loon berekend op basis van je laatste loonbrief? Dus als je in september start krijg je 
je loon - van augustus? 

 

Je basisloon van vóór de start van de opleiding blijft voortlopen. Je hebt geen recht op een 
vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties, of op vergoedingen voor 
zaterdagwerk, zondagwerk, of werk op feestdagen tijdens het schooljaar. Je vraagt best na bij 
je werkgever welk verschil dit gemiddeld maakt per maand. 
 

Ik werk momenteel als 4/5 word ik dan voltijds betaald? 
 

Neen, je blijft betaald volgens je huidige arbeidsovereenkomst van  4/5e. Tenzij je werkgever 
ermee instemt om je arbeidsovereenkomst gedurende de opleiding uit te breiden tot een 
voltijdse tewerkstelling. 
 

Hoeveel mensen per bedrijf mogen er ingeschreven worden? 
 

Er staat geen maximum op de inschrijvingen per instelling maar als je werkgever denkt dat 
teveel van zijn werknemers zich kandidaat stellen, en dat dit organisatorische problemen 
oplevert, kan hij de toestand voorleggen aan het syndicale overlegcomité bevoegd voor zijn 
instelling. Er wordt een oplossing gezocht binnen het Fonds en mogelijk wordt de opstart 
gespreid over de volgende jaren.  
 
Als je zou kiezen voor een bachelor opleiding en je merkt dat het te zwaar is, kan je dan nog 
naar de hbo5 opleiding afzakken of is dit geen optie? 
 

Je kan nog afzakken maar je zal dit in de eerste weken al moeten beslissen. Het kan ook enkel 
op voorwaarde dat de opleidingsduur die je is toegekend voor de opleiding, niet verlengd wordt. 
Elke concrete situatie wordt bekeken met de school en de begeleider van het project. 
 
Als je al zorgkundige bent, moet je dan minder modules doen? 
 

Nee, de functie van zorgkundige geeft geen vrijstelling van modules in de opleiding tot 
verpleegkundige. 
 
Is de opleiding bachelor verpleegkunde ook mogelijk voor mensen die al een HBO5 
verpleegkunde achter de rug hebben? 
 

In principe is dit niet mogelijk maar in het schooljaar 2022-2023 zal als proefproject een beperkt 
aantal plaatsen voorzien worden voor de brugopleiding tot bachelor verpleegkunde voor 
personen die al een diploma HBO5-verpleegkunde hebben.     
 
 



 
 
 
HBO5-opleiding in secundair onderwijs wil dit dan zeggen dat je als 44 jarige bij 20 jarige in de 
les komt? 
 

Er is geen aparte opleiding voor personen die de opleiding via het project 600 volgen. Door de 
verschillende opleidingsprojecten (private sector, openbare sector, VDAB-opleiding…) kom je 
terecht in een groep met personen van verschillende leeftijden.  
 

2. VIA Vorming Hogerop 
 

Wat als je niet geslaagd bent voor de toelatingstest, maar ondertussen wel al 1 jaar 

verpleegkunde juist gedaan hebt, kan je dan nog deelnemen? 

Als je niet geslaagd bent of niet uitgeloot in het geval van teveel kandidaten, kan je niet 

deelnemen aan het project. 

Als je vb 28u werkt en voltijds naar school gaat, wordt je dan voltijds betaald? 

Neen, je wordt betaald volgens je bestaande arbeidscontract. 

Wat als je niet slaagt? 

in het project 'VIA Vorming Hogerop' is het niet toegestaan een schooljaar te dubbelen. Enkel 

in uitzonderlijke gevallen (vb. na langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap) kan je 

via VIVO een aanvraag indienen om te mogen herkansen. 

Je mag geen houder zijn van een diploma HSO. Wat als je een bachelor in het buitenland 

hebt behaald, en deze door Naric is erkend. Is dat van invloed? 

Als Naric het diploma heeft erkend als hoger onderwijsdiploma, kan je niet deelnemen. 

Paritair Comité 330 kan niet deelnemen? 

Neen 

 

3. INTEGRA Zorg 
 

Hoeveel jaren moet je al werkzaam zijn om de opleiding Integra Zorg te doen? 

Dit heeft geen belang. 

Ik ben geen vluchteling, maar wel vreemdeling en heb mijn studies gedaan in Nederland.  

Je moet het statuut van erkend vluchteling hebben om te kunnen deelnemen. 

 

 



 

4. #Kies voor de Zorg 

 
Je moet 2 jaar werkervaring hebben. Is dat bij dezelfde werkgever of algemeen? 

Men dient inderdaad bij inschrijving in het project 2 jaar anciënniteit te kunnen bewijzen. Dit 

mag vol/deeltijds zijn, bij 1 of meerdere werkgevers 

Hoelang bestaat het project #kiesvoordezorg al? 

In september 2021 is de eerste groep geselecteerde kandidaten gestart met de opleiding 

Is dit project ook van toepassing voor Bachelor Vroedkunde? 

Binnen het project kiesvoordezorg kan je 3 opleidingen volgen: zorgkundige, HBO5-opleiding 

verpleegkunde en de bacheloropleiding verpleegkunde. Vroedkunde is geen knelpuntberoep… 

En voor de brugopleiding verpleegkunde? 

indien je de brugopleiding wenst te volgen, betekent dit dat je (meestal toch) reeds in een ZH, 

WZC of thuisverpleging dienst werkt en dan kan het niet. 

Wat is de verloning van een fulltime in #kiesvoordezorg? 

De lonen zijn afhankelijk van het jaar waarin men studeert. Graag verwijzen we hiervoor 
naar het schema dat te vinden is op www.kiesvoordezorg.be 
 
Dus stel dat je nu nog wil meedoen dat moet je nu al je contract opzeggen bij je huidige 
werkgever? 
 

NEEN. Je zegt je huidige arbeidsovereenkomst pas op nadat je de selectiemail van ons 
gekregen hebt EN je een arbeidsovereenkomst getekend hebt bij een werkgever in de 
zorgsector. 
 

Jullie zorgen voor een link naar een contract in de sector? 

Wij bezorgen de geselecteerden een lijst met werkgevers in de zorgsector die een 
engagementsverklaring ondertekend hebben voor dit project. De geselecteerde gaat er op 
gesprek en ondertekent een arbeidsovereenkomst. 

Kan je ook deelnemen als Vlaamse ambtenaar, in het onderwijs? 

dit kan inderdaad. Geen probleem 

Hoeveel plaatsen zijn er voor #kies voor de zorg? 

er is een bepaald budget ter beschikking om kandidaten te selecteren (dit budget kan 
verschillen van jaar tot jaar). Daarnaast is het aantal ook afhankelijk van de ranking na de 
selectieproeven (financiering bacheloropleiding (4 jaar) is grotere hap uit budget dan 

financiering opleiding zorgkundige (1,5 jaar))  

 

http://www.kiesvoordezorg.be/


 

Verlies je de anciënniteit die je hebt opgebouwd? 

Iedereen start aan 0 jaar anciënniteit. Tijdens de studies wordt de anciënniteit terug 
opgebouwd. 

Kan je combineren met een Flexi-job? 

Als je deze job vooraf al had, kan je deze behouden. Zo niet, kan je geen nieuwe activiteit 
opstarten. 

Moet ik mijn ontslag zelf regelen bij mijn werkgever om de opleiding te kunnen doen? 

Dat moet je inderdaad zelf doen. 

Ik heb de selectietesten gedaan om te starten in HBO5 en ik ben geslaagd, nu hoor ik dat 
bij het eerste project men de mogelijkheid krijgt om bij het te moeilijk vinden van 
Bachelor, men mag zakken naar HBO5. Kan dit ook bij #kiesvoordezorg ? De reden dat ik 
niet start in Bachelor is omdat ik bang ben dat het te zwaar zou zijn en dat ik mijn kans om 
verpleegkundige te worden op die manier zou kwijtraken. 

Een verlenging van project wordt niet toegestaan. We zullen bij niet slagen dit samen met de 
school bespreken en Overschakeling naar HBO5 is dan een mogelijkheid. 

Hoeveel kans heb je te kunnen starten als je geslaagd bent voor de testen? 

Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen EN het budget dat beschikbaar is in dat 
schooljaar. 

Werk je in de schoolvakanties ook bij de werkgever waar je een contract krijgt? 

Inderdaad. 

Hoelang duurt het vooraleer je de uitslag van de proeven ontvangt? 

De selectie (voor de start van opleiding in september 2022) wordt eind maart/begin april 
bekend gemaakt. 

Als je door de huidige corona-omstandigheden tussentijds je werk per ongeluk verliest, 
wordt je inschrijving voor kies voor de zorg dan onderbroken? 

Er wordt gekeken naar toestand op het moment van inschrijving: je dient op dat moment een 
arbeidsovereenkomst te kunnen bewijzen. 

Als leerkracht zou ik dus onbetaald verlof kunnen nemen? 

Onbetaald verlof is niet mogelijk. In het onderwijs bestaat er wel een systeem (een soort van 
schorsing van arbeidsovereenkomst) dat kan gebruikt worden. 

Wordt er na de selectieproeven rekening gehouden met je leeftijd? "in functie van de 
jaren dat je nog kan werken" 

Deze regel wordt bij volgende selectieronde geschrapt in de CAO 


