
Inschrijvingsperiode tot 31 maart
2023

Selectietesten tussen 20 februari
en 14 april 2023

Analyse selectietesten tot en met
einde april 2023

Communicatie van selectie naar
de kandidaten en hun werkgevers:
midden mei 2023

Start opleiding: september 2023

Vul het aanvraagformulier
online in op www.fe-bi.org voor  
31 maart 2023.

Opgelet: Alle gevraagde bijlagen
(inclusief het gedeelte 'school')
moeten bij dit aanvraagformulier
worden geüpload.

ifg-finss@fe-bi.org

Grijp je kans! Volg een
opleiding met behoud van je

basisloon.

Contact

02/227 69 03 (tussen 9u en 12u)

Sainctelettesquare 13-15

Geïnteresseerd?

OPLEIDINGSPROJECT

1000 Brussel

Elisa Rebai

Opstart september 2023
Uiterlijk inscrijven: 
31 maart 2023

Verloop van de selectie

Wij kunnen hiervoor geen
antwoord geven over de selectie,
wij vragen daarom om even
geduld uit te oefenen.

Volg ons op:

VU: Jonathan Chevalier, directeur FeBi 
Sainctelettesquare 13-15 - 1000 Brussel

www.fe-bi.org

Intersectoraal Fonds voor 
de gezondheidsdiensten 



Steun voor werknemers in de
sector om een getuigschrift
Zorgkundige te behalen

Ben je een werknemer uit één van de
deelsectoren van het paritair comité
voor de gezondheidsinrichtingen
en –diensten (PC 330)?

www.fe-bi.org

OPLEIDINGSPROJECT

Dan biedt dit project jou de kans om,
met behoud van jouw basisloon,
een opleiding zorgkundige te volgen via
een deeltijds of voltijds opleidingstraject.

Bij het succesvol afwerken van deze
opleiding heb je recht op een
getuigschrift van zorgkundige.

WAT BIEDT HET PROJECT
AAN?

 

Je mag gedurende een deel van je
arbeidstijd afwezig zijn van je werk om de
opleiding te volgen en dit met behoud
van je loon.

VOOR JOU ALS WERKNEMER:
De keuze om de opleiding deeltijds (op 2,5
jaar) of voltijds (op maximum 1,5 jaar) te
volgen.

Je kiest de deeltijdse opleiding:

Let op: het gaat dus over een combinatie
werk/school! Het project voorziet net
voldoende uren om je aanwezigheid in de 

Je hebt het recht om afwezig te blijven van
het werk vanaf de eerste schooldag (+/- 1
september) om de voltijdse opleiding tot
zorgkundige te volgen en dit tot het einde
van het schooljaar.

Tijdens de zomervakantie ga je werken bij
je werkgever en neem je je wettelijke
vakantiedagen op.

Gedurende je opleiding blijft je werkgever
jouw basisloon en de andere
vergoedingen waarop je recht hebt
uitbetalen.

Het IFG financiert het loon van jouw
vervanger.

les, tijdens de examens en op je stage te
garanderen.

Een voorbeeld: tijdens het eerste jaar moet je
elke maandag en donderdag les volgen en op
het einde van het schooljaar heb je een week
stage. De uren van het project mogen enkel op
maandag en donderdag genomen worden en
tijdens de week stage.

Je kiest de voltijdse opleiding:

VOOR JOUW WERKGEVER: 

AAN WELKE VOORWAARDEN
MOET JE VOLDOEN?

Je moet werken in één van de volgende
deelsectoren van het paritair comité voor
de gezondheidsinrichtingen en -diensten
(paritair comité 330): ziekenhuizen en de
psychiatrische verzorgingstehuizen, 
 woonzorgcentra, thuisverpleging,
revalidatiecentra, beschut wonen,
wijkgezondheidscentra, diensten voor het
bloed van het Rode Kruis en residuaire en

Je moet minstens halftijds werken met een
arbeidsovereenkomst die de duur van de
opleiding overlapt.

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

Bij de start van de opleiding ben je niet meer
tewerkgesteld als vervanger van een
werknemer die reeds in opleiding is binnen
het opleidingsproject voor
verpleegkundigen of het opleidingsproject
zorgkundigen.

Je bent op 1 september minstens één jaar
werkzaam bij je huidige werkgever.

Je bent in het bezit van een diploma of
getuigschrift dat toegang verleent tot de
opleiding zorgkundige of je slaagt voor een
toegangsproef in een school voor
zorgkundigen.

Niet van het project ‘Opstap naar
zorgkundige’ genieten dat georganiseerd
wordt door het Sociaal Fonds Ouderenzorg.

 bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en
-diensten (met uitsluiting van de sector van de
tandprothese).

 SELECTIETESTEN

Indien je aan de voorwaarden voldoet
zal je opgeroepen worden om deel te
nemen aan de selectieproeven.
De definitieve beslissing betreffende
de selectie zal door de Raad van
Beheer van het IFG genomen worden
in functie van het aantal inschrijvingen
en beschikbare plaatsen.


