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VERPLEEGKUNDE, 

IETS VOOR JOU? 



WELKE 
OPLEIDINGEN?

VOOR WIE?
Het project Opstap naar Verpleegkunde is 
bestemd voor ziekenhuispersoneel binnen 
het Paritair Comité 330 dat vanuit eender 
welke functie de studies verpleegkunde wil 
starten of verder zetten. Je combineert hierbij 
werken en studeren. 

Het Fonds voorziet voor de Vlaamse 
Gemeenschap een tussenkomst in volgende 
opleidingen:

   De brugopleidingen van 
gediplomeerde of gebrevetteerde 
verpleegkundige naar bachelor 
verpleegkundige 

   Hoger beroepsonderwijs 
verpleegkunde: HBO5 

   Bachelor verpleegkunde

Wens je meer info over het beroep, de 
studies, de scholen en jobkansen voor je 
aan de opleiding begint? Neem dan een 
kijkje op wordverpleegkundige.be



WELKE VOORDELEN 
BIEDT HET PROJECT 
OPSTAP NAAR
VERPLEEGKUNDE?

BIJKOMEND VORMINGSVERLOF

Volg je een opleiding verpleegkunde en ben 
je minstens 50% tewerkgesteld, dan heb je 
in principe recht op Vlaams opleidingsverlof 
(Vlaanderen) of Betaald Educatief Verlof 
(Brussel).

Bovenop dit Vlaams opleidingsverlof of 
Betaald Educatief Verlof geeft het Sociaal 
Fonds voor de Ziekenhuizen een bijkomend 
vormingsverlof. Dit kan je gebruiken om te 
studeren, lessen te volgen, examens af te 
leggen of stage te lopen. Het aantal uren is 
afhankelijk van jouw jobtime (werkuren per 
week) en van de opleiding die je volgt. Wil 
je weten hoe dit wordt berekend? Neem dan 
een kijkje op onze website www.fe-bi.org.

OPGELET: Het is een gunst van jouw werkgever 
om deze uren in te plannen. Ga dus steeds in 
overleg en bekijk samen wat mogelijk is.



TERUGBETALING VAN DE 
INSCHRIJVINGSKOSTEN 

Het Fonds betaalt jouw inschrijvingskosten 
terug met een maximum van € 1.000 per 
schooljaar. Met deze kosten worden het 
inschrijvings- en examengeld bedoeld. De 
kosten voor syllabi en ander materiaal worden 
niet vergoed. 

OPGELET: Indien je jouw opleiding vroegtijdig 
stopzet of bij niet slagen, zal het Fonds niets 
terugvorderen. Enkel indien de school (een 
deel van) het inschrijvingsgeld terugbetaalt, 
bijvoorbeeld bij annulering vóór aanvang van 
de cursus, vraagt het Fonds dit bedrag terug 
te betalen. 



WAT ZIJN DE 
TOELATINGS- 
VOORWAARDEN? 

   Je hebt minimaal negen maanden 
anciënniteit bij de start van jouw opleiding 
(dat kan bij verschillende werkgevers zijn 
over verschillende periodes binnen het PC 
330). 

   Je bent ten minste halftijds tewerkgesteld 
in een ziekenhuis dat deel uitmaakt van het 
PC 330.

   Je bent niet reeds ingeschreven voor een 
project van het IFG (vb. Project 600).

   Je komt in aanmerking voor Vlaams 
opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof 
Indien bovenstaande niet het geval is, kan 
je toch deelnemen aan het project als:

 –  je in het laatste jaar van je opleiding zit 
en je alleen nog stage moet lopen.

 –  je in het laatste jaar van je opleiding 
zit en je alleen nog een bachelorproef 
dient te maken.

 –  je ten minste halftijds en minder dan 4/5 
tewerkgesteld bent en jouw werkuren 
niet samenvallen met jouw lesuren 
(bijvoorbeeld als je tijdens de nacht 
werkt).



HOE SCHRIJF
JE JEZELF IN?

1.  Ga na of je voldoet aan de voorwaarden 
van het project en laat jouw werkgever 
weten dat je graag wenst deel te nemen. 

2.  Download deel 1 van het inschrijvingsfor-
mulier op onze website  www.fe-bi.org 
en laat dit invullen en ondertekenen door 
de school waar je bent ingeschreven. Het 
formulier dient ook door jou en door jouw 
werkgever ondertekend te worden. 

3.  Jouw werkgever schrijft je vervolgens in 
via een online formulier (deel 2) op onze 
website www.fe-bi.org en voegt het 
ondertekende inschrijvingsformulier (deel 
1) toe. Start je met je opleiding in september, 
dan dient dit voor 31/10 te gebeuren. Start 
je in februari, dan is de deadline 28/2. Er is 
per schooljaar een nieuwe aanvraag nodig. 



4.  Het Fonds verwerkt jouw aanvraag, deelt 
het aantal toegekende vormingsuren 
mee aan jouw werkgever en betaalt het 
inschrijvingsgeld via jouw werkgever terug. 
Jouw werkgever dient vervolgens dit 
bedrag door te storten naar jou. 

5.  Doorheen het schooljaar zijn er voor de 
werkgever een aantal administratieve 
zaken die opgevolgd moeten worden. Wil 
je hier meer over weten? Kijk dan bij de 
info voor de werkgever.



CONTACT
Isabelle Cordier

vorming-sfpz@fe-bi.org
02 211 14 80

www.fe-bi.org

VRAGEN? 
Moet je je schooljaar overdoen? Ben je 

langdurig ziek? Tijdens welke maanden kan 
je het vormingsverlof opnemen? Nog andere 
vragen? Neem een kijkje in de FAQ op onze 
website. Hier vind je een antwoord op de 

meest gestelde vragen. 

FOLLOW US 

  FeBi @FeBivzwasbl
  @febivzwasbl

  FeBi
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