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1. Opstap naar zorgkundige  
Onder welke voorwaarden kan je je inschrijven?  

Zie presentatie  

Ik werk 32 uren met dienstencheques (poetsbureau). Heb ik er dan recht op? 

Nee 

Als ik werk voor een OCMW, kan ik dan deelnemen? 

Je kan niet deelnemen aan dit project. In de openbare sector organiseert men het K-traject 

verzorgende/zorgkundige. zie www.diverscity.be/ktrajecten  

 

 

2. Opleidingsproject zorgkundige  
Kan een poetsvrouw in een woonzorgcentrum zich omscholen met dit project? 

Ja 

Ik werk sinds oktober voor i-mens in de thuiszorg (PC 318.02). Kan ik de opleiding zorgkundige 

volgen? 

Met project 3030 als je bij je werkgever wil blijven werken. 

Met #kiesvoordezorg als je van werkgever wil veranderen (bv. I-mens thuisverpleging) 

http://www.diverscity.be/ktrajecten


Hallo, ik werk bij GZA ziekenhuis als logistiek assistent. Kan ik de opleiding via het ‘opleidingsproject 

zorgkundige’ volgen? 

Ja 

Ik werk voor poetsdienst van OCMW maar niet met dienstencheques(aanvullende thuiszorg). Kan ik 

deze opleiding volgen? 

Nee, OCMW is de openbare sector. Daar moet je naar het K-traject verzorgende/zorgkundige gaan. 

Kan je met dit project op gelijk welke school terecht? 

Ja 

Wat houden de selectieproeven in? Wanneer zullen die testen afgenomen worden? 

Technische test met computer, daarna gesprek met psycholoog. Het testteam plant dit individueel 

met u in 

Via welk link kan je aanmelden voor 18 maart? 

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/12125/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-

gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-opleidingsproject-zorgkundige  

Ik zou graag voltijds studeren, maar ik val onder 2 werkgevers waarvan één onder pc 330 en één 

onder de openbare sector. Kan ik dit dan volgen aangezien er één onder PC 330 valt? 

Dit is haast niet mogelijk gezien de uren van de school je werkrooster niet volgen.  

Heb je verplicht al een diploma secundair nodig om te kunnen starten? 

Nee 

Waarom niet via dienstencheques? 

Jouw werkgever is het dienstenchequebureau, en deze valt niet onder PC 330. Je kan terecht bij 

#kiesvoordezorg 

Is FeBi hetzelfde als VIVO? Mijn werkgever kent VIVO niet. 

VIVO en  FEBI zijn niet hetzelfde. 

VIVO is het ‘Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit’ en werkt vooral voor de 

Vlaamse social profitsectoren. 

Fe-Bi is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale| Brusselse Maribel- en 

Vormingsfondsen in de private non-profit sector en werkt dus vooral voor de federale 

gezondheidssectoren, zoals ziekenhuizen, thuisverpleging,… 

Ik werk bij het ministerie van financiën in de refter, mag ik deze opleiding volgen? 

Je kan terecht bij #kiesvoordezorg 

Hoe lang duurt de deeltijdse opleiding? 

Maximum 2,5 jaar als je de volledige opleiding moet volgen. Heel veel mensen krijgen vrijstellingen 

op basis van eerdere opleiding of werkervaring, waardoor de duur van de opleiding vermindert.  

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


Is dit wat men noemt project 600? 

Neen, het project 600 is de naam in de volksmond voor ‘het opleidingsproject voor 

verpleegkundigen’. Het opleidingsproject zorgkundige valt hier niet onder.  

Kan ik deelnemen aan project 600 als ik vroeger al als zorgkundige gewerkt heb, maar geen visum 

meer heb omdat het te lang geleden is? 

Het project 600 is het opleidingsproject voor verpleegkunde, bedoeld dus om een opleiding tot 

verpleegkundige te volgen.  

Je vindt de selectievoorwaarden voor het opleidingsproject zorgkundige op onze website, net zoals 

die voor het opleidingsproject tot verpleegkundige. Je moet alle voorwaarden voldoen om te kunnen 

deelnemen aan de projecten.  

Als je het opleidingsproject zorgkundige voltijds volgt, word je dan tijdens de schoolvakanties ook 

betaald of moet je dan aanwezig zijn op je werk zelf? 

Als je de voltijdse opleiding volgt, moet je niet aanwezig zijn bij je werkgever tijdens het schooljaar, 

enkel tijdens de zomervakantie. Tijdens de covidperiode kan het zijn dat je opgeroepen wordt tijdens 

de korte vakanties.  

Waar kan je de opleiding volgen? 

Als je meer informatie over de opleiding wil, moet je contact opnemen met de school zelf. De CVO’s 

die de opleiding aanbieden vind je op 

www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_opl_detail2.php?richting=354&back=O    

Project zorgkundige: stages vinden steeds plaats bij je huidige werkgever, mag je alle stages bij de 

werkgever volgen? 

Enkele stages wel, niet allemaal! Dit is te bespreken met de school.  

Mijn Nederlands is niet zo super maar ik begrijp heel veel, is dat een probleem om project 600  te 

kunnen volgen? 

Dit is een probleem voor de opleiding en voor het opleidingsproject tot zorgkundige. De school 

vraagt een minimumniveau van de taal zodat je de lessen kan volgen, maar ook zodat je stage kan 

lopen. Het kan dus zijn dat de school je vraagt om een extra taalopleiding te volgen voor je de 

opleiding tot zorgkundige kan starten.  

 

 

3. Integra Zorg 
Indien een erkende vluchteling ook past in het programma #kiesvoordezorg. welk programma zou u 

dan aanraden van de 2? 

Integra omdat daar minder inschrijvingen voor zijn en omdat je daar nog kan vragen naar een extra 

ondersteuning zoals bv. een sollicitatie-opleiding. 

 

http://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_opl_detail2.php?richting=354&back=O


4. #kies voor de zorg 
Welke scholen geven de opleiding? 

Kijken op https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_opleidingen2.php 

 Wat is het loon dat je krijgt en kan dit gecombineerd worden met een flexijob? 

De brutolonen vind je op www.kiesvoordezorg.be. Je werkt onder Barema categorie 10. 

Een bestaande flexijob kan je behouden, je kan geen nieuwe opstarten. Je kan niet bijwerken tijdens 

de schooluren en je moet steeds voorrang geven aan de opleiding.  

Kiesvoordezorg, is dit enkel voor zorgkundige of geldt dit ook voor de opleiding verpleegkunde? 

Zorgkunde en verpleegkunde (Bachelor en HBO5).  

Kan dit ook voor 2023? Ik werk al 24 jaar in dezelfde firma en zit dus met een opzegtermijn van 

meer dan 3 maand en moet dus tijdig alles kunnen regelen vooraleer een opleiding te kunnen 

opstarten 

#kiesvoordezorg: we laten je tijdig iets weten wanneer je mag starten, zodat je je opzeg kan doen 

(dit hebben we berekend op de langst mogelijke opzeg) 

Wat als je bij kies voor de zorg tijdens de selectieperiode door onzekerheid van corona in sector je 

job verliest? Brengt dit de selectie in gedrang? 

Op het moment van de aanvraag moet je een job hebben. Verlies je na je aanvraag je job, kan dit 

geen kwaad, je aanvraag blijft gelden.  

Kan ik me nog bedenken als ik geslaagd ben voor de proeven maar dan door de ene of andere 

reden niet kan beginnen aan de opleiding? 

Ja, stopzetten kan, maar we vragen om goed na te denken vooraleer je aan de testen start.  

Ik werk als kuisvrouw kan mij dus inschrijven bij ‘#kies voor de zorg’. Moet ik dan mijn ontslag geven 

om voltijds les te kunnen volgen, en wat betekent dit financieel voor mij? 

Je moet pas je ontslag geven indien je geselecteerd bent en wanneer je een nieuwe werkgever 

gevonden hebt binnen de zorgsector. Je valt nooit zonder contract aangezien je start in PC 330.   

Ik werk al 10 jaar met dienstenscheques en kan dus enkel kiezen voor #kiesvoordezorg. Ik moet dus 

ontslag nemen ? Kan ik geen tijdskrediet opnemen ? Ik krijg dan geen inkomen aangezien ik zelf 

ontslag heb genomen. 

Je valt nooit zonder contract aangezien je start in PC 330. Zie bovenstaande vraag. 

Wat als je niet geslaagd bent in kiesvoordezorg? 

Dan stopt het project voor jou. Let op, in sommige opleidingen (bv. Bachelor verpleegkunde of 

zorgkundige) kan het zijn dat je niet slaagt voor 1 of meerder vakken, maar dat je studieduur niet 

verlengd wordt door het opnieuw volgen van deze vakken. In dit geval kan je in het project blijven. 

We raden je altijd aan om contact op te nemen met het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheids-

diensten. 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_opleidingen2.php
http://www.kiesvoordezorg.be/


5. Project 3030 

 
Is hier ook een selectieprocedure aan gekoppeld? 

Eerst is er een loting, dan dienen de kandidaten te slagen voor een screening en een 

motivatiegesprek te houden met de leidinggevende. Dan verdeelt de stuurgroep de plaatsen. 

Kan de werkgever de inschrijving weigeren? 

Ja, dit kan gebeuren als er veel kandidaten zijn die willen inschrijven. Best altijd goed overleggen met 

je leidinggevende. 

Ik werk al 5 jaar bij Familiehulp als poetsdienst. Kan ik project 3030 project volgen? 

Ja 

Kan men zich inschrijven voor het project 3030 van VIVO én het project 330 van FeBi?   

Nee 

Hoeveel plaatsen zijn er bij project 3030?  

Rond de 60-65 

 

 

6. Via Vorming Hogerop 
 

Hoelang duurt deze opleiding? 

Hangt er vanaf welke opleiding het is. Zie hiervoor op de site 

www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_opleidingen2.php  

Krijg je met een opleiding in het project Via Vorming Hogerop ook nog eindejaarsgeld tijdens het 

jaar van je opleiding of vervalt dit? 

Ja, alle voorwaarden lopen door 

Telt de anciënniteit die je meegenomen hebt van een vorige werkgever ook? 

Nee, dit moet bij dezelfde werkgever 

 

 

7. K-traject 
Als we het formulier willen invullen, is het nogal moeilijk om nu nog snel een school te vinden en 

het papier te laten invullen. Zeker als je overdag werkt... Hoe pak ik dat het beste aan? 

Contact opnemen via 02/211 55 18 (van maandag tot donderdag) 

Ik werk in de banksector (p.c. 341) Komt dit nog aan bod? 

U moet zich inschrijven in #kiesvoordezorg 

http://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_opleidingen2.php


Is dit ook zo voor verpleegkunde? 

Ja 

Kunnen zorgbedrijven uit paritair comité 322.01 ook deelnemen? 

Het K-traject is enkel voor werknemers uit de openbare sector. Niet uit de privé zorgbedrijven die tot 

een paritair comité behoren. 

Ik heb hoger onderwijs in de Filipijnen behaald en heb al Nederlands gevolgd tot 3.1 niveau. Kan ik 

Zorgkundige volgen zonder dat ik geen Belgische diploma heb? Ik werk bij een privé Woonzorg 

centrum als schoonmaakster. 

U moet zich wenden tot het opleidingsproject tot zorgkunde: https://www.fe-

bi.org/nl/sectoren/Fonds/12125/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-

verpleegkundige-zorgkundige-worden-opleidingsproject-zorgkundige  

Heb ik het juist gehoord dat er taalondersteuning is tijdens het K traject? 

Die kan aangeboden worden door de CVO’s 

Zijn er selectieproeven voor het K-traject? 

Nee 

 

8. Algemene vragen 

 
Klopt het dat er ook kan omgeschoold worden tot verzorgende? Of gaat iedereen door naar 

zorgkundige? 

Enkel tot verzorgende kan ook 

Schema opleidingen: Wat is het verschil tussen kolom 1 en 2 van PC330? 

Bedoelt u dit schema? 

 

In het eerste project krijgt u uw schoolkosten terugbetaald en krijgt u extra vormingsverlof bovenop 

het Vlaams opleidingsverlof. Dit is echter niet voldoende om alle schooluren mee op te vangen. 

In het opleidingsproject zorgkundige betaalt u zelf uw schoolkosten, maar worden alle schooluren op 

de werkvloer vervangen. U kan zich dus voor elk schooluur vrijmaken om naar school/stage te gaan.  



Ik werk momenteel 70% bij m’n werkgever. Wat als je voltijds gaat studeren, word je dan ook 

voltijds 100% betaald? Of is het met behoud van je officieel loon? 

Je blijft betaald worden op basis van je contract, zonder toeslagen voor avond- en of weekendwerk, 

omdat je dat niet presteert. 

Het is een beetje veel vind ik, kan je advies krijgen van iemand die helpt kijken naar welk project het 

beste past bij wie zich inschrijft? Een soort van 'trajectbegeleider'? 

Neem gerust contact op 

Als je werkt als huishoudhulp met dienstencheques, welk project kies je dan best? 

#kiesvoordezorg 

Om zorgkundige te worden moet je zowel stage lopen in het wzc en in de thuiszorg? Zou je ook 

stage mogen doen dan in het ziekenhuis? Mag je alle stages bij de werkgever volgen? 

Je zal de verschillende werkvelden leren kennen, waardoor je niet alle stages bij je eigen werkgever 

kan doen. 

Is het enkel in september dat er lessen starten? of ook op andere momenten? 

Afhankelijk van het project, kan er ook doorheen het jaar gestart worden. 

Voor mensen die anderstalig zijn, is er een minimum niveau Nederlands vereist? Of wordt er een 

taaltest afgenomen? 

Je dient de lessen te kunnen volgen en voor de screenings te slagen (indien van toepassing) 

Is er een maximum van plaatsen voor #kiesvoordezorg? 

+/- 400 

Kan er ook gekozen worden voor de combitrajecten (NT2 + ZK)? 

Binnen sommige projecten kan dit, bij vele projecten niet (bv. #kiesvoordezorg, opleidingsproject 

zorgkundige, Opstap naar zorgkundige, Integra Zorg).  

Waar vind ik de E-mailadressen voor de verschillende projecten? 

Zie presentatie of websites VIVO en FeBi; 


