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25 februari vond een infosessie plaats om geïnteresseerde werknemers uit de social profit, en 

andere sectoren te informeren en wegwijs te maken in de verschillende opleidingsprojecten. 

 

DIT DOCUMENT IS:  

- een tabel met het overzicht van alle opleidingsprojecten om social profit opleidingen te 

volgen met behoud van loon.   

 

Het paritair comité (PC) waarin je werkt bepaalt voor welk project je eventueel in 

aanmerking komt. Waar vind je dit nummer?  

o Aanslagbiljet belastingen 

o Loonfiche 

o of je vraagt het na bij je werkgever 

 

Opgelet! Werk je in de openbare sector, dan heb je geen paritair comité!  
 

Onderaan de tabel vind je een link naar de meest gestelde vragen FAQ. 

Neem deze zeker door!  

 

 

Heb je nog een vraag en vind je het antwoord niet? Dan kan je contact opnemen  

via het mailadres of telefoonnummer uit de tabel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  K-traject  Via Vorming Hogerop  

Sector  

Werknemers uit de Vlaamse 
lokale besturen (gemeenten, 
OCMW’s, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, 
welzijnsverenigingen, 
zorgbedrijven) 

Werknemers uit: 

 gezinszorg PC 318.02 

 kinderopvang PC 331 

 Vlaamse huisvestings- en opvoedings- 
inrichtingen PC 319 

 Socio-culturele sector PC 329 

 Gezondheidsinstellingen en -diensten PC 331  

 Maatwerkbedrijven PC 327 

Opleiding  

 Begeleider in de 
kinderopvang 

 Begeleider in de 
buitenschoolse 
kinderopvang 

 Verpleegkunde – HBO5/Graduaat  

 Zorgkundige  

 Polyvalent verzorgende thuis- en 
bejaardenzorg 

 Jeugd- en gehandicaptenzorg  

 Orthopedagogie – HBO/Graduaat  

 Begeleider in de kinderopvang  

 Begeleider in de buitenschoolse 
kinderopvang  

 Begeleider – animator voor bejaarden  

 Intercultureel medewerker 

 Maatschappelijk werk – HBO/graduaat 

 Sociaal – cultureel werk HBO/graduaat 

 Syndicaal werk – HBO/graduaat 

Voltijds leren/ 
leren-werken 

Voltijds leren met behoud 
van loon 

Voltijds leren met  
Behoud van loon 

Tussenkomst 
opleidingskosten  

Inschrijvingsgeld betaald 
door Diverscity 

Inschrijvingsgeld volledig terugbetaald 
Extra kosten tot 200 euro terugbetaald.  

Toelatingsproeven    ja, na loting  

Uiterste 
inschrijvingsdatum  

31/08/2021 15/03/2021 

contact  ktrajecten@diverscity.be viavorminghogerop@vivosocialprofit.org 

Veel gestelde 
vragen: 
FAQ 

https://www.diverscity.be/as
sets/originals/1y4VfMy_TmH
FhSzgawpeW0VnHW3hwWD

Ob.pdf 

https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/via-
hogerop/FAQ%20VIA%20Vorming%20Hogerop.pdf 

 

 

 

mailto:ktrajecten@diverscity.be
mailto:viavorminghogerop@vivosocialprofit.org
https://www.diverscity.be/assets/originals/1y4VfMy_TmHFhSzgawpeW0VnHW3hwWDOb.pdf
https://www.diverscity.be/assets/originals/1y4VfMy_TmHFhSzgawpeW0VnHW3hwWDOb.pdf
https://www.diverscity.be/assets/originals/1y4VfMy_TmHFhSzgawpeW0VnHW3hwWDOb.pdf
https://www.diverscity.be/assets/originals/1y4VfMy_TmHFhSzgawpeW0VnHW3hwWDOb.pdf
https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/via-hogerop/FAQ%20VIA%20Vorming%20Hogerop.pdf
https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/via-hogerop/FAQ%20VIA%20Vorming%20Hogerop.pdf

