
Werk je vandaag: 
•	minstens halftijds in een niet-zorgfunctie (bv. als 

administratief medewerker, als medewerker keuken, 
schoonmaak of onderhoud, als logistieke hulp, of in 
een andere niet-zorgfunctie…);

•	en doe je deze functie in een ziekenhuis, een woon-
zorgcentrum voor ouderen, een psychiatrisch verzor-
gingstehuis, de thuisverpleging, een revalidatiecen-
trum, een wijkgezondheidscentrum of in het Rode 
Kruis/afdeling Bloed?  

En wil je graag zorgkundige worden? Misschien 
kreeg je destijds de kans niet. Misschien denk 
je wel eens bij jezelf dat de overstap naar een 
zorgfunctie wel fijn zou zijn.
Dan hebben we goed nieuws voor jou!
Heel binnenkort gaat het PROJECT OPLEI-
DING TOT ZORGKUNDIGE opnieuw van start.

hoe werkt het? 
Na de opleiding heb je een volwaardig getuig-
schrift van zorgkundige. 
Het project biedt je een opleiding  aan in de 
vorm van “deeltijds onderwijs” in een Centrum 
Voor Volwassenenonderwijs (CVO) in jouw re-
gio.

“Deeltijds onderwijs” betekent dat je niet alle dagen 
of in volle weken naar de les gaat. De lestijden zijn 
gespreid over een langere periode, bijvoorbeeld een 
trimester met 2 lesdagen per week, soms een trimester minder of geen. De totale opleidingsperiode van 1.450 
uur duurt ongeveer 2,5 jaar, soms verschilt het wat van school tot school. De lesmomenten kunnen verschillen 
naargelang de gekozen school, maar het totaal van de lestijden en de inhoud van de opleiding is in alle scholen 
hetzelfde..

Voor de deelname aan alle lestijden, examens en stages behoud je het normale maandloon.
Ze tellen dus mee als gewerkte uren. Je werkgever zal alle opleidingsuren en stages meerekenen als werktijd, 
ook als sommige lestijden niet zouden samenvallen met het uurrooster. Je te presteren arbeidstijd op het werk 
tijdens het opleidingsproject is dus: de arbeidstijd van je arbeidsovereenkomst min alle opleidingsuren, exa-
mens en stages in diezelfde periode, bijv. berekend over een trimester. Je te presteren arbeidstijd houdt op de 
normale wijze ook rekening met alle wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld de berekening van feestdagen, jaar-
lijkse vakantie, ziekte met gewaarborgd loon en dergelijke.

Je behoudt dus je bestaande arbeidsovereenkomst (contract). Het project financiert de ver-
vangingsuren aan je werkgever, je werkgever betaalt jou het normale loon en vergoedingen. 

Voorwaarden om Je 
kandidaat te stellen:
1. Je werkt minstens halftijds in een 

niet-zorgfunctie in een instelling uit de 
hierboven opgesomde reeks.

2. Je hebt minstens een halftijdse ar-
beidsovereenkomst die minstens de 
duur van de opleiding overlapt.

3. Je hebt tussen 1/9/2016 en 31/8/2017 1 
jaar anciënniteit, in één of in meerdere 
arbeidsovereenkomsten, bij je huidige 
werkgever uit de eerder vermelde ge-
zondheidsdiensten.

4. Je hebt geen bachelor- of masterdi-
ploma.

5. Je voldoet aan de inschrijvingscriteria 
van de onderwijsinstelling/CVO voor 
de opleiding tot zorgkundige (ge-
tuigschrift, of slagen in hun eventuele 
toegangsproef).

 Goed nieuws
een Diploma zorgkunDige behalen  
met behoud van loon? ja Dat kan!

BelanGriJk BeriCht 
Voor alle werknemers 

in niet-ZorGFUnCties



samen met een sterke en actieve vakbond
resultaten halen voor de sector?

ik blijf niet aan De zijlijn staan en
sluit me graag aan bij De lbC-nVk non-profit!

Naam: ………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................
Mailadres: ....................................................................................@..................................................................................................................................................
Tewerkstellingsplaats en sector: …….…………………………………………………………………......................................................................................................
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………….......................................................................................................................
Ik kan rekenen op de informatie, dienstverlening en ondersteuning van de LBC-NVK.
Datum en handtekening,
…………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
Ik geef het ACV toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank soci-

ale zekerheid te raadplegen. Ik kan die toestemming op elk moment intrekken:
O akkoord / O niet akkoord (aankruisen wat past)

Strookje bezorgen aan de vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK op je werk of terugzenden naar onderstaand adres. Je kan ook 
online aansluiten. Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie.

Ver.Uitg. LBC-NVK, Mark Selleslach, Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen / www.lbc-nvk.be  www.wittewoede.be

wat GeBeUrt er na miJn kandidaatstellinG?
Wie zich tijdig kandidaat gesteld heeft en aan de voorwaarden voldoet, wordt 
uitgenodigd voor een selectieproef. Het project beslist nadien over de toe-
gelaten startersgroep. De deelnemers die de bevestiging hebben gekre-
gen dat ze in het project kunnen starten schrijven zich zelf in, in een CVO 
naar keuze. Een lijst met de scholen is onder meer beschikbaar op de website. 
 

GraaG tot Je dienst!
Wie graag meer info krijgt over het project, of wie graag wat hulp heeft 
om de inschrijving online in te vullen, kan terecht bij de LBC-NVK af-
gevaardigden in je instelling of in het LBC-NVK secretariaat in je buurt. 
Info ook via de websites www.ifg-finss.org  www.wittewoede.be en www.lbc-nvk.be. 
 

het non-proFit plan 
De LBC-NVK heeft een plan voor jouw waardevol werk in zorg, welzijn en cultuur. 
Het nieuwe non-profit plan gaat voluit voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden, 
meer personeel, een betere arbeidsorganisatie en meer kwaliteit. Daarom moet er 
dringend een nieuw sociaal akkoord komen met de werkgevers en met de regering. 
Ook benieuwd? Schrijf je in op onze nieuwsbrief via wittewoede.be of via een mailtje 
naar nieuwsbrief@wittewoede.be. Dan ben je mee met alle nieuws uit de non-profit.

!!!OPGELET!!!

het formulier van kandidaatstelling moet ONLINE ingevuld 
worden via de weblink:

www.Fe-Bi.orG/???
interesse in de nieuwe start? blijf dan net als wij beter niet bij 
de pakken zitten. schrijf je tijdig in!

de Uiterste datUm om Je kandidaat te stellen is 
??? 2017!


