
Naam:         Voornaam: 

Telefoon:        E-mailadres:

Geboortedatum:        Plaats:

Nationaliteit:         Geslacht:  M   F   X    

Huidige Functie:       Arbeidstijd u/week of %:

Hoogst behaald diploma:   < HSO   HSO             

Contract onbepaalde duur:  JA   NEE 

Datum indiensttreding: 

Indien indiensttreding na 01/01/2021: 

Naam vorige werkgever:

Postcode en plaats:

Begindatum tewerkstelling vorige werkgever:

Einddatum tewerkstelling vorige werkgever:

De werknemer geniet niet van het pilootproject zorgkundige van het IFG

GEGEVENS WERKGEVER 

Naam instelling:       Maakt deel uit van groep:

Contactpersoon:       Functie:     

Adres:        Ondernemingsnummer:

Postcode:                               Plaats:

Telefoon / GSM:       E-mailadres:

Bankrekeningnummer: BE       RSZ-nummer:

GEGEVENS WERKNEMER  (IN DRUKLETTERS AUB)

ouderenzorg
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Dit document moet ingevuld en ondertekend worden verstuurd naar vormingouderenzorg@fe-bi.org voor 31/10/2021. 

Gelieve alle velden in te vullen, aanvraagformulieren die niet correct werden ingevuld, zullen niet behandeld worden. 
Wie in februari opstart, bezorgt dit document voor 28/02/2022.

Als werknemer verbind ik me er toe:
•  om elke aanpassing i.v.m. arbeids- en opleidingssituatie te communiceren aan het Fonds
•  om alle gevraagde documenten door te geven in het kader van het project
•  om elke wijziging m.b.t. de opleidingscheques te communiceren aan het Fonds

Datum, handtekening en stempel school

mailto:vormingouderenzorg%40fe-bi.org?subject=


GEGEVENS IN VERBAND MET DE OPLEIDING IN 2021-2022

Naam school:

Adres school: 

Start opleiding:   September    Februari 

Hoeveel modules / lesuren volgt u tijdens het schoolj. 2021-2022:        /        modules/lesuren.

Totaal reëel betaald bedrag inschrijvings- en examengeld*:    € 

* geen syllabus en andere materiaalkosten 
* indien je tijdens het schooljaar nog restbedrag(en) betaalt, vraagt het Fonds hiervan de bewijsstukken op 

Indien van toepassing: totaal bedrag betaald met opleidingscheques*:     € 
*hiervan wordt 50% terugbetaald door de Vlaamse overheid 

Datum, handtekening en stempel school

Dit document moet ingevuld en ondertekend worden verstuurd naar vormingouderenzorg@fe-bi.org voor 31/10/2021.  
Gelieve alle velden in te vullen, aanvraagformulieren die niet correct werden ingevuld, zullen niet behandeld worden.  Wie in 
februari opstart, bezorgt dit document voor 28/02/2022.
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