
Een samenwerking tussen VIVO vzw, FEBI vzw, Diverscity, VSPF, RSZ 

Infosessie                  
Verzorgende-zorgkundige 

      

 

  



  

 

 

 

23 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 BIEDT:  

- een tabel met overzicht van alle opleidingsprojecten om verzorgende/zorgkundige te worden.  

Het nummer van 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.  

 

 

- de vragen met antwoorden uit de infosessie die niet terug te vinden zijn in de FAQ.   

 

 

Heb je nog een vraag en vind je het antwoord niet? Dan kan je contact opnemen via het mailadres of telefoonnummer uit de tabel.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  
Opstap  

naar 
Zorgkundige 

Opleidings-
project 

Zorgkundige 
Integra Zorg 

#kiesvoordezor
g 

Project 3030 
Via 

vorming 
hogerop 

K-trajecten 

Sector    PC 330 

Voor erkende 
vluchteling, 
ongeacht 
werknemer of 
werkzoekende 

Werknemer 
buiten PC 330 
(of dezelfde 
sectoren 
binnen de 
openbare 
sector) of 
zelfstandige in 
hoofdberoep 

Werknemers 
PC 318.02: 
gezinszorg 

Werknemers uit de 
- gezinszorg PC 318.02,  
- kinderopvang PC 331,  
- Vlaamse huisvestings-  
   en  opvoedings- 
   inrichtingen PC 319.01,  
- Socio-culturele sector    
   PC329,  
- Gezondheidsinstellingen  
   en -diensten PC 331 
- Maatwerkbedrijven PC 327  

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

Opleiding   Zorgkundige Zorgkundige Zorgkundige Zorgkundige 

polyvalent 
verzorgende 
met 
mogelijkheid 
tot aansluitend 
zorgkundige 

Verzorgende - zorgkundige  
PC 318.02: Enkel verkort 
traject zorgkundige 

Verzorgende 
zorgkundige 

Voltijds leren/ 
leren-werken 

leren en werken 
met extra 
opleidingsverlof  

Deeltijds 
leren met 
behoud van 
loon 

Voltijds leren 
met behoud 
van loon 

Voltijds leren 
met behoud 
van loon 

voltijds leren 
met behoud 
van loon  

Voltijds leren met behoud 
van loon 
PC 318.02: enkel niet 
werken op les- en 
stagemomenten. 

voltijds leren met 
behoud van loon  

Tussenkomst 
opleidings-
kosten  

  Neen ja 

In het eerste 
schooljaar een 
studiebeurs van 
€ 1200 

vergoeding 
verplaatsing 
naar 
opleidings- en 
stageplaats 

Inschrijvingsgeld volledig 
terugbetaald 
Extra kosten terugbetaald 
tot maximum € 200.  

inschrijvingsgeld betaald 
door Diverscity 

Toelatings-
proeven  

  ja ja ja ja, na loting ja, na loting    

 



  

 

  
Opstap  

naar 
Zorgkundige 

Opleidings-
project 

Zorgkundige 
Integra Zorg 

#kiesvoordezor
g 

Project 3030 
Via 

vorming 
hogerop 

K-trajecten 

Uiterste 
inschrijvings-
datum  

 26/03/2021 2/04/2021 5/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 31/08/2021 

contact  

  

ifg-finss@fe-
bi.org 

ifg-finss@fe-
bi.org 

kiesvoordezorg
@fe-bi.org 

project3030@vspf.org 

viavorminghogerop@
vivosocialprofit.org 

ktrajecten@diverscity.
be 
 

FAQ 

  

https://www.
fe-
bi.org/nl/sect
oren/Fonds/1
2214/ifg-
intersectoraal
-fonds-voor-
de-
gezondheidsd
iensten-
verpleegkund
ige-
zorgkundige-
worden-
opleidingspro
ject-
zorgkundige-
procedure-
en-
documenten  

Wordt nog 
opgemaakt 

Wordt nog 
opgemaakt 

https://www.vivosocial
profit.org/project-3030  

https://www.vivosoci
alprofit.org/media/do
cs/via-
hogerop/FAQ%20VIA
%20Vorming%20Hog
erop.pdf 

https://www.diverscity
.be/assets/originals/1y
4VfMy_TmHFhSzgawp
eW0VnHW3hwWDOb.
pdf 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN uit de infosessie 

1. Opleidingsproject zorgkundige 
 

Moet je al in de zorgsector zitten?  

Ik werk in pc 330 als logistiek assistent, kan ik aan dit traject meedoen? 

Gaat het om een voltijdse job? 

Ik werk voltijds, heb ik recht op dit project? 

Dit zijn de toelatingsvoorwaarden: 

 De werknemer moet werken in één van de volgende deelsectoren van het Paritair Comité 330  

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

 Werken in een niet-verzorgende functie (bv. keukenmedewerker, administratief medewerker, logistiek assistent, medewerker schoonmaak, 

onderhoud, …)! 

 Op het moment dat de werknemer in het project stapt mag hij of zij niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die reeds 

in het opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) of in het opleidingsproject zorgkundige is. 

 Op het moment dat de werknemer in het project stapt moet de werknemer minstens 1 jaar bij de huidige werkgever tewerkgesteld zijn 

(meerdere arbeidscontracten mogen hiervoor opgeteld worden - interimwerk telt niet mee als anciënniteit). 

 In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang verleent tot de opleiding ‘zorgkundige’ of  slagen voor een toegangsproef in 

een school voor zorgkundige. 

 Niet eerder gestart zijn met een opleiding georganiseerd door het IFG (opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) of huidig 

project). 

 Per periode van 5 jaar beginnend vanaf de eerste deelname aan de selectieproef, mag een werknemer maximaal 2 maal deelnemen aan de 

selectietesten van het IFG. De deelname aan testen vóór 1 april 2013, worden daarin niet meegeteld. 

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

 Zich inschrijven voor de opleiding vóór 15 september van het aanvraagjaar. 

 Slagen in de selectietests georganiseerd door regionale selectiediensten. 

Betaalt iMens mijn opleiding? 

U betaalt zelf de schoolkosten. U hebt recht op opleidingscheques van VDAB. 

 



  

 

 

Moet je eerst ingeschreven zijn op school? 

U moet eerst geselecteerd worden en u dan pas inschrijven in een school. 

 

Tot welke leeftijd kan je inschrijven? 

Er is geen leeftijdsvoorwaarde 

 

Wat moet men verwachten van de toelatingsexamen? 

De selectietesten zijn onderverdeeld in psychotechnische tests, een persoonlijkheidstest en een motivatiegesprek.  Deze testen moeten aantonen dat 

de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van een student verpleegkunde en aan het verpleegkundig profiel. 

U kan gaan oefenen op de website van VDAB, zij hebben soortgelijke testen op hun website. 

De testen gaan ONLINE door. 

 

Waar wordt er les gegeven? 

U kiest zelf uw school. U vindt een scholenlijst op onze website. 

 

Wat hebben we nodig om te starten (vb gerief)? 

Dit is een vraag dat u aan de school moet stellen 

 

Hoe verloopt het juist tijdens schoolvakanties voor de dagen dat je normaal op school moet zijn? 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen of stages, u gaat dus al uw uren werken. 

 

Blijft mijn anciënniteit gelden? 

Uw project stopt niet, uw anciënniteit blijft dus doorlopen. 

 

Word ik betaald tijdens mijn opleiding? 

Uw project stopt niet, uw loon blijft dus doorlopen. 

 

Wat als mijn werkgever dit weigert? 

Het project wordt georganiseerd via een cao, waardoor de werkgever u dit niet kan weigeren.  

 



  

 

Ik werk op de nierdialyse als logistieke maar ben verzorgende. Heb ik dan ook vrijstellingen werk in pc 330? 

Krijg je vrijstelling als je al eerder met zo een opleiding was gestart en een rapport kan voorleggen ? 

Heb je vrijstelling voor sommige vakken als men reeds diploma heeft van ambulancier dringende geneeskundige hulpverlening? 

Dit is een vraag dat u aan de school moet stellen 

 

 

2. Opstap naar zorgkundige  
 

Wat moet mijn werkgever precies doen om mij te kunnen aanmelden? 

Het inschrijvingsformulier samen met jou invullen in insturen naar het Fonds ( al mag je ook zelf dat initiatief nemen). 

Is dit ook voor wzc openbare sector? 

Neen het is enkel voor PC 330 

Ik werk in de keuken in en woon en zorg centrum geen privé centrum dus ik heb geen recht op dit project?  

Aangezien het geen privatief WZC is heb je geen recht op de steun van het Fonds. Als je in een keuken zou werken in een privatief WZC zou dat 

wel het geval zijn. 

Ik werk nu onder comité 201 kan ik deze opleiding volgen?  

Neen het is enkel voor PC 330 

Hoelang duurt deze opleiding? 

Dat is afhankelijk van hoeveel modules je opneemt, aangezien dat je werkt en studeert tegelijkertijd is de gemiddelde tijd 2 jaar – 3 jaar. Je kan 

studeren op je eigen ritme. 

Is de stage ook met nachtdienst? 

Je kan ook van het project genieten als je in de nachtdienst werkt, maar je zal uiteraard door de dag ook stage dienen te doen. 

 

 



  

 

3. Project 3030  
Tot wanneer is het inschrijfformulier voor verzorgende? 

De deadline is 15 maart 2021. 

Mag de werkgever de opleiding weigeren? 

Je dient je in te schrijven in overeenstemming met je leidinggevende.  

Is de loting per woonplaats of per provincie? 

De loting is per provincie. 

Is de kans groot dat ik erbij ben? 

De loting is geheel willekeurig, en de kans hangt af van het totale aantal inschrijvingen. Dit kan oplopen tot 250-300. 

Wanneer weet je of je wel of niet mag deelnemen aan deze opleiding? 

In de loop van april of mei krijg je een uitnodiging voor de proeven van de VDAB als je bent uitgeloot. De loting zelf gebeurt eind maart, maar 

daarna vragen we nog eerst aan de werkgevers of alle kandidaten effectief voldoen aan de criteria. Als er kandidaten afvallen kan het zijn dat we 

nog een paar extra mensen uitloten. Daarom sturen we niet direct na de loting een bericht. Als we de resultaten van de VDAB doorgekregen 

hebben, geven we dit ook door aan de kandidaten. Als je geslaagd bent, dien je nog een motivatieverslag op te maken met je leidinggevende. Als 

dit ook gunstig is, mag je in principe deelnemen. Na de stuurgroep in juni brengen we iedereen op de hoogte van de startdata en –plaatsen. 

Waar is de opleiding? 

In een opleidingscentrum, normaal gezien dichtbij je woonplaats 

Hoeveel plaatsen zijn er? 

Minstens 60, maar we hebben nog geen zicht op het exacte aantal. De geslaagde kandidaten die geen plaats meer hebben, komen op de reservelijst 

en mogen zeker volgend schooljaar beginnen als er geen plaats vrijkomt in het huidige schooljaar. 

Ik werk al als verzorgende, kan ik enkel de cursus zorgkundige meedoen? 

Als verzorgende kan je niet deelnemen aan Project 3030, wel aan Via Vorming Hogerop.  



  

 

4. Info kiesvoordezorg 
 

Binnen mijn 2 jaar werkervaring valt mijn loopbaan als huishoudhulp zorg bij Familiehulp. Kom ik dan in aanmerking voor dit project? 

U moet 2 jaar werkervaring hebben op het moment van de inschrijving. 

 

Ik ben momenteel door corona thuis mag ik dan deelnemen? 

U moet op het moment van de inschrijving een arbeidsovereenkomst hebben. 

 

Is de deadline inschrijving datum verlengd? 

Ja, inderdaad. Tot en met 5 maart 2021. 

 

Als je bent ingeschreven hoe lang duurt het voor je weet of je geselecteerd bent ? 

In de 2e helft van april 2021. Tijd genoeg om dus een opzeg te presteren. 

 

Ik heb mij 2 weken geleden ingeschreven wanneer zou ik dan die proeven moeten afleggen? 

Jullie zijn met veel, de selectiebureaus zijn momenteel iedereen aan het contacteren voor de testen. 

De selectietesten duren tot midden april 2021. 

 

Is er plaats voor iedereen die zich inschrijft ? 

Het is te zien hoeveel mensen zich inschrijven en hoeveel kandidaten er slagen voor de selectietesten. 

 

Zijn die proeven online? 

Ja, inderdaad. 

 

Gaat iedereen die zich inschrijft selectie proeven moeten doen? 

Als je al 21 jaar werkt als verzorgende moet je dus geen testen doen bij de vdab? 

Uiteraard, iedereen moet de testen doen. 

 

Waar vindt je een cvo? 

Op onze website vindt u een lijst met scholen. 



  

 

Mag je enkel inschrijven op scholen die in lijst van jullie staan? 

Ja, het is enkel in de CVO scholen. Vindt u toch een school die niet op onze lijst staat, neem gerust contact op. Wij controleren of dit ook mogelijk 

is. 

 

Ik heb in januari contact gehad met een school en ik heb pas in mei een infosessie en een selectie om te weten of ik mag starten. Moet ik contact 

opnemen met de school voor 5/3? 

De school moet een advies geven op het inschrijvingsformulier van het project. U moet dus contact opnemen met hen alvorens u ons het document 

verstuurt. 

U schrijft zich inderdaad in NADAT u werd geselecteerd voor het project. 

 

 

Ik heb geen diploma secundair onderwijs maar wel deelattesten mag ik deze opleiding volgen? 

Dit is een vraag voor de school. 

 

Ik werk nu deeltijds. Kan ik, als ik mijn opleiding afgerond heb, terug gaan naar een deeltijdse job (omdat ik tijdens de opleiding een voltijdse 

overeenkomst heb)? 

Uiteraard. 

 

Wat als je niet slaagt? 

Dan stopt het project. 

 

Is er tijdens de opleiding weekendwerk of avondwerk ? 

Neen, u mag niet werken tijdens het schooljaar. 

 

 

Is er dan geen stage bij je werkgever? 

Er wordt gevraagd om één stage te volgen bij uw werkgever. 

 

Als je loon krijgt tijdens schoolvakanties moet je dan ook gaan werken of niet? 

Ja, u werkt tijdens de zomervakantie. 

 



  

 

Als ik in september 2022 afgestudeerd ben en geslaagd dan ben ik intussen 59 jaar ga ik nog werk vinden? 

De werkgevers zoeken naar zorgkundigen, u hebt dus effectief kans om nog een job te vinden. 

 

Hebben oudere kandidaten evenveel kans om aangenomen te worden? Ik las dat er geselecteerd wordt op eventuele carrièreduur? 

De eerste selectie gebeurt op de selectietesten, daarna is er een selectie op duur (voorrang aan wie reeds gestart is met de opleiding) van de 

opleiding. De kans is dus bijzonder klein dat het criterium waar u over spreekt van toepassing zal zijn.  

 

Zijn deze prachtige projecten tijdelijk nav de covidcrisis, of zijn het blijvende projecten/mogelijkheden? 

De bedoeling is dat deze blijvend zijn. Heel wat van deze projecten bestaan al jaren. 

 


