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Inleiding

De zorgsector is in volle bloei, met als gevolg een groeiende vraag naar zorgpersoneel.  
Het vinden van voldoende verpleegkundigen is daarbij ‘knelpunt’ nummer één.

Heb je interesse in de zorgsector en wil je graag als verpleegkundige aan  
de slag? Of leid je mensen toe naar de zorgsector?

Dan bieden we je vooreerst een overzicht van alle opleidingsmogelijkheden, rekening 
houdend met toelatingsvoorwaarden en mogelijke vrijstellingen.

Vervolgens vullen we dit aan met een reeks ondersteunende maatregelen die jou kunnen 
helpen om je studies verpleegkunde tot een goed einde te brengen.

Benieuwd naar de inhoud van het beroep?

Surf naar www.ikgaervoor.be en vraag een gratis inleefmoment aan zodat je een dag kan 
meelopen met een verpleegkundige in een zorginstelling bij jou in de buurt.

Nog meer getuigenissen vind je ook op de website www.werkmetmensen.be van VIVO vzw.

Is de opleiding tot verpleegkunde toch iets te zwaar, dan is de opleiding tot zorgkundige 
misschien iets voor jou? Meer informatie over deze functie kan je terugvinden op het portaal 
zorgkundige www.vivosocialprofit.org/word-verzorgende-zorgkundige, opgemaakt door VIVO 
vzw.

http://www.ikgaervoor.be
http://www.werkmetmensen.be
https://www.vivosocialprofit.org/word-verzorgende-zorgkundige
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Er bestaan 2 manieren om verpleegkundige te worden: de graduaats- (HBO5) structuur 
enerzijds en de bachelor-structuur anderzijds.

De opleiding graduaatsverpleegkunde (HBO5) kan je normaal op 3 jaar afronden door het 
volgen van 5 modules. Het standaardtraject van de opleiding tot bachelor verpleegkunde volg 
je op 4 jaar en omvat 240 studiepunten.

Het verschil tussen de graduaat (HBO5) en de Bacheloropleidingopleiding zit hem in: 

• de mate van autonomie, initiatief, verantwoordelijkheid die van een student verwacht 
wordt.

• de complexiteit en vertrouwdheid van de contexten die hem aangeboden worden.
• de mate van integratie van onderzoek in de opleiding.

Ter informatie: Een studiepunt is een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde 
internationale eenheid waarmee de studieomvang van elke opleiding en elk 
opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. 1 studiepunt stemt overeen met ten minste 25 en ten 
hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten.

Meer informatie over de inhoud van de opleidingen en een scholenlijst vind je terug op de 
website www.onderwijskiezer.be.

1.1	 GRADUAAT	(HBO5)

De opleiding op graduaatsniveau (HBO5) wordt volgens het modulaire systeem 
georganiseerd en levert bij afstuderen een graduaatsdiploma van verpleegkundige 
op.

De opleiding wordt aangeboden via verschillende opleidingstrajecten/leerwegen:

Dagonderwijs

Het dagonderwijs is voorbehouden voor diegenen die voltijds naar school willen. 
Deze opleiding wisselt lesweken af met stageweken en duurt zes semesters 
(onderverdeeld in vijf modules), wat normaal overeenkomt met drie jaar.

Werken en studeren

Sommige secundaire scholen laten toe de opleiding over verschillende jaren te 
spreiden. Ideaal als je wil blijven werken tijdens de opleiding.

Let wel: voltijds studeren en voltijds werken is bijzonder zwaar. Bespreek dit met de 
hogeschool.

Verkorte trajecten op basis van EVK 

Tijdens deze procedure wordt nagegaan of je al in het bezit bent van Eerder 
verworven kwalificaties (EVK). Deze kunnen jouw opleiding namelijk inkorten (bekijk 
het vrijstellingenbeleid).

http://www.onderwijskiezer.be
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Zorgportaal

In het zorgportaal lopen de eerste twee modules over anderhalf jaar (drie semesters) 
i.p.v. over één jaar (twee semesters). De lessen worden aangevuld met extra 
ondersteunende lessen (bv. taal of leren leren). 

Na het behalen van een graduaatsdiploma verpleegkunde (HBO5), kan je via een 
verkorte opleiding van 2,5 jaar een bachelordiploma verpleegkunde behalen. Via EVK 
word je namelijk voor 90 studiepunten vrijgesteld.

De centrale examencommissie

Het diploma graduaatsverpleegkundige (HBO5) behalen via de centrale 
examencommissie is niet langer mogelijk.

Opmerking: Niet alle scholen bieden alle opleidingstrajecten aan en de benaming 
verschilt van school tot school. Neem contact op met een school voor verpleegkunde 
voor meer informatie.

Nota: Na het succesvol doorlopen van de eerste 2 modules verwerf je het attest van 
zorgkundige. 

1.2	 BACHELOR

De opleiding tot bachelor verpleegkunde, die voldoet aan de Europese richtlijn kan je 
normaal op 4 jaar voltooien en heeft een studieomvang van 240 studiepunten. Deze 
opleiding levert bij afstuderen een bachelordiploma van ‘algemeen verantwoordelijk 
verpleegkundige’ op.

Studenten volgen een generieke en polyvalente basisopleiding die leidt 
tot de titel van ‘algemeen verantwoordelijk verpleegkundige . Elke 
student zal dus theoretisch onderwijs en stage lopen in alle domeinen: 
algemene geneeskunde en medische specialismen, algemene chirurgie 
en chirurgische specialismen, kinderverzorging en pediatrie, hygiëne en 
verzorging van moeder en pasgeboren kind, geestelijke gezondheid en 
psychiatrie, bejaardenverzorging en geriatrie, thuisverzorging. 

Voor elk van de hierna opgesomde opleidingsmogelijkheden kan je een 
opleidingscontract afsluiten met een hogeschool. Deze bepaalt hoeveel 
opleidingsonderdelen je dat academiejaar moet volgen en hoeveel studiepunten je 
moet behalen.

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo_detail.php?richting=70&var=ZOEK
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Dagonderwijs

Het dagonderwijs is voorbehouden voor diegenen die voltijds naar school willen. 
Deze opleiding wisselt lesweken af met stageweken en duurt normaal vier jaar.

Werken en studeren

De meeste hogescholen laten toe de opleiding over verschillende jaren te spreiden. 
Ideaal als je wil blijven werken tijdens de opleiding.

Dit traject worden zowel in avond- als in dagonderwijs georganiseerd, al dan niet in 
combinatie met afstandsonderwijs. Informeer je bij de hogeschool van uw keuze. 

Let wel: voltijds studeren en voltijds werken is bijzonder zwaar. Bespreek dit met de 
hogeschool.

Verkorte trajecten op basis van EVC-EVK

Tijdens deze procedure wordt nagegaan of je al in het bezit bent van Eerder 
verworven competenties (EVC) of Eerder verworven kwalificaties (EVK). Deze kunnen 
jouw opleiding namelijk inkorten (bekijk het vrijstellingenbeleid).

Neem contact op met een hogeschool naar keuze voor meer informatie.

Na het behalen van een diploma graduaatsverpleegkundige (HBO5), kan je via een 
verkorte opleiding van 2,5 jaar een bachelordiploma verpleegkunde behalen. Via EVK 
word je namelijk voor 90 studiepunten vrijgesteld.

Reeds competenties verworven? Al werkervaring opgebouwd? Dan kan je via een 
EVC-dossier vrijstelling krijgen voor een bijkomend aantal studiepunten.

Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs is een combinatie van zelfstudie, contacturen en stages. Een opleiding 
of opleidingsonderdeel kan geheel of gedeeltelijk in deze vorm worden aangeboden. 
Op deze manier kan je op vier jaar een diploma halen, ook indien je werkt.

Let wel: voltijds studeren en voltijds werken is bijzonder zwaar. Bespreek dit met  
de hogeschool. 

Deze opleidingsvorm wordt niet aangeboden door alle hogescholen.

Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs is een combinatie van zelfstudie, contacturen en stages. Een 
opleiding of opleidingsonderdeel kan geheel of gedeeltelijk in deze vorm worden 
aangeboden. Op deze manier kan je op vier jaar een diploma halen, ook indien je 
werkt.

Let wel: voltijds studeren en voltijds werken is bijzonder zwaar. Bespreek dit met de 
hogeschool.

Deze opleidingsvorm wordt niet aangeboden door alle hogescholen.

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=45&beroep=37&back=B
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Een diploma behalen via examencontract in de hogeschool

Met een examencontract schrijf je je enkel in voor het afleggen van examens. 
Bijgevolg ben je volledig aangewezen tot zelfstudie met weinig of geen begeleiding 
van de hogeschool.

De hogescholen kunnen in hun onderwijsreglement gemotiveerd vastleggen dat 
bepaalde opleidingsonderdelen wegens hun aard niet in aanmerking komen voor een 
examencontract, net zoals stages wegens hun aard niet in aanmerking kunnen komen 
voor een creditcontract.

Bij interesse neem je contact op met een hogeschool naar keuze.

De centrale examencommissie

Het bachelordiploma verpleegkunde behalen via de centrale examencommissie is 
niet mogelijk.

Nota: Na het succesvol doorlopen van de eerste 60 studiepunten verwerf je het 
attest van zorgkundige. 

1.3 POSTGRADUATEN

Na het behalen van de bachelor verpleegkunde zijn er nog vele specialisaties 
(postgraduaten) mogelijk, zoals bv. wondzorg, geriatrie, palliatieve zorg, diabetes 
educator, intensieve zorg, … Omwille van de veelheid aan postgraduaten en het 
verschil in toelatingsvoorwaarden en beroepserkenningen, neem je hiervoor best 
contact op met de hogeschool naar keuze.
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1.4 MASTER IN DE VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE

Ambieer je een leidinggevende functie in de gezondheidszorg, een functie als 
wetenschappelijk onderzoeker of een functie binnen het onderwijs? Met een 
bachelordiploma verpleegkunde of vroedkunde heb je de mogelijkheid om de 
masteropleiding in de verpleegkunde en vroedkunde aan te vangen.

De masteropleiding heeft een studieomvang van 60 studiepunten. Deze wordt 
voorafgegaan door een schakelprogramma waarin je de brug slaat tussen de 
professionele bacheloropleiding en de masteropleiding. De studieomvang van dit 
schakelprogramma is standaard 60 studiepunten.

Verder kan de universiteit op grond van EVC’s of EVK’s de studieomvang van 
het schakelprogramma wijzigen, de minimale studieomvang onder de 45 
studiepunten vaststellen of de student zelfs vrijstellen van de verplichting om een 
schakelprogramma te volgen.

Je kan de opleiding ook spreiden over verschillende jaren en combineren met werken.

Meer informatie rond de Master-opleidingen vind je op www.onderwijskiezer.be.

http://www.onderwijskiezer.be


02 TOELATINGSVOORWAARDEN
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Om jezelf in te schrijven voor een opleiding tot verpleegkundige moet je aan enkele 
toelatingsvoorwaarden voldoen. Deze verschillen naargelang het opleidingsniveau dat je kiest.

2.1	 TOELATINGSVOORWAARDEN	GRADUAAT	(HBO5)

Om toegelaten te worden tot de graduaat verpleegkunde (HBO5) moet je:

1. voldaan hebben aan de leerplicht (18 jaar of ouder zijn voor 31 december van het 
schooljaar waarin je je inschrijft).

2. in het bezit zijn van een van de volgende studiebewijzen:

• het diploma secundair onderwijs ; 
• een getuigschrift van de 3e graad (BSO). 
• een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 

lestijden)

3. voldoen aan de taalvoorwaarden (taalniveau B1 van het Europees Referentiekader). 

Indien je niet in het bezit bent van één van deze studiebewijzen en je bent 18 
jaar, kan je jezelf mogelijk(s) inschrijven na het succesvol afleggen van een 
toelatingsproef. Contacteer jouw school naar keuze om deze mogelijkheid te 
bespreken.

2.2	 TOELATINGSVOORWAARDEN	BACHELOR

Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding verpleegkunde moet je een 
diploma secundair onderwijs hebben. Zowel een diploma ASO, TSO, KSO of BSO zijn 
toegelaten (let wel: een getuigschrift BSO is niet voldoende).

Als je reeds een diploma hoger onderwijs hebt behaald, word je rechtstreeks 
toegelaten tot een bacheloropleiding. Vergeet zeker niet met jouw hogeschool naar 
keuze de mogelijkheid van vrijstellingen te bekijken!

Voldoe je niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden? Neem dan contact op met 
jouw hogeschool naar keuze en vraag naar de afwijkende toelatingsvoorwaarden, 
zoals bepaald in hun onderwijsreglement.

Naast de diplomavoorwaarden houden de scholen ook rekening met een 
taalvoorwaarde. Je moet de taal van de opleiding (Nederlands) beheersen tot op een 
bepaald niveau: B2 voor de bachelors, conform het Europese referentiekader.

2.3 TOELATINGSVOORWAARDEN POSTGRADUATEN

De toelatingsvoorwaarden voor een postgraduaat verschilt van opleiding tot 
opleiding. Raadpleeg ze via de onderwijskiezer.

2.4 TOELATINGSVOORWAARDEN MASTER IN DE 
VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE

Hiervoor moet je in het bezit zijn van een diploma bachelor verpleegkundige of een 
diploma bachelor in de vroedkunde.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?n=2&hs=311&f=Verpleegkunde
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Het aanvatten van een opleiding verpleegkunde kan voor sommige jongeren, werkzoekenden 
of werknemers gepaard gaan met enkele praktische problemen. Studeren is namelijk niet 
gratis én je moet er de tijd voor vinden.

Gelukkig bestaan er een hele boel maatregelen ter bestrijding van deze praktische problemen.

3.1 OPLEIDINGSVERLOF

Vanaf 1 september 2019 bepaalt je plaats van tewerkstelling op welk opleidingsverlof 
je recht hebt. 

a) Vlaams opleidingsverlof in Vlaanderen

Ben je minstens 50 % tewerkgesteld in het Vlaamse gewest en volg je een opleiding 
verpleegkunde, dan heb je in principe recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV). 
Dit verlof met behoud van loon heeft als doel de combinatie werk – studies te 
vergemakkelijken. Een voltijdse werknemer heeft jaarlijks recht op maximaal 125 
uren VOV.

Meer informatie kan je vinden op

www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

Vragen stellen kan via 

vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be 

Of je kan terecht op het volgend adres

Vlaams opleidingsverlof 

Koning Albert II laan 35 Bus 20

1030 Schaarbeek, België 

Tel: 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19uur)

b) Betaald educatief verlof in Brussel

Ben je minstens 50% tewerkgesteld in het Brussels gewest en volg je een opleiding 
verpleegkunde, dan heb je in principe recht op Betaald educatief verlof (BEV). 
Dit verlof met behoud van loon heeft als doel de combinatie werk – studies te 
vergemakkelijken. Een voltijdse werknemer heeft recht op maximaal 180u BEV. 

Meer informatie kan je vinden op

www.werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/betaald-educatief-verlof

Je kan ook telefonisch je vragen stellen via

het telefoonnummer: 02-204 16 30

http://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov
mailto:vlaamsopleidingsverlof%40vlaanderen.be?subject=
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c) Tewerkgesteld binnen de publieke sector

Ook voor werknemers binnen de Vlaamse en federale publieke sector bestaan er 
vormen van opleidings- of vormingsverlof die vaak ruimer zijn dan het stelsel van het 
betaald educatief verlof.

Werk je bij een overheidsinstelling? Neem hiervoor dan contact op met je 
personeelsdienst.

3.2 OPSTAP NAAR VERPLEEGKUNDE

Werknemer uit de sector ziekenhuizen

1. Je kan beroep doen op het betaald educatief verlof of het Vlaams 
opleidingsverlof.

2. Het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen biedt voltijds tewerkgestelde 
werknemers 240 extra bijkomende vormingsuren per schooljaar (voor deeltijds 
tewerkgestelde werknemers gebeurt de berekening van de uren in verhouding 
tot de arbeidstijd).

3. Het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen betaalt het inschrijvingsgeld terug voor 
een maximumbedrag van €1.000.

4. Meer informatie op www.fe-bi.org 

Werknemer uit de sector ouderenzorg

1. Je kan beroep doen op het betaald educatief verlof of het Vlaams 
opleidingsverlof .

2. Het Sociaal Fonds Ouderenzorg biedt voltijds tewerkgestelde werknemers – 
bovenop het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof - 240 extra 
bijkomende vormingsuren per schooljaar (voor deeltijds tewerkgestelde 
werknemers gebeurt de berekening van de uren in verhouding tot de arbeidstijd).

3. Het Sociaal Fonds Ouderenzorg betaalt het inschrijvingsgeld terug voor een 
maximumbedrag van €1.000

4. Meer informatie www.fe-bi.org 

OPGELET: werknemers uit de sector ouderenzorg die willen deelnemen aan het 
project mogen geen houder zijn van een diploma hoger onderwijs (bachelor of 
master).

3.3	 OPLEIDINGSPROJECT	VOOR	VERPLEEGKUNDIGEN	-	
PRIVÉSECTOR

Je bent tewerkgesteld in de federale privésector van de gezondheidszorg (paritaire 
comité 330) en je wil deelnemen aan het opleidingsproject voor verpleegkunde?

Met het opleidingsproject voor verpleegkunde kan je een graduaats- (HBO5) of 
bacheloropleiding verpleegkunde volgen met behoud van je basisloon (baremiek 
loon). Je hebt het recht om van je werk afwezig te blijven vanaf de eerste schooldag 
en dit tot het einde van het academiejaar. Tijdens deze afwezigheid blijft je 
anciënniteit doorlopen.

http://www.fe-bi.org
http://www.fe-bi.org
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Selectievoorwaarden waaraan je moet voldoen:

1. Minstens halftijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die de duur 
van de opleiding overlapt.

2. Niet tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die ook een IFG-project 
volgt.

3. In de vijf jaar onmiddellijk voor het aanvatten van de opleiding (1 september) een 
minimumervaring van 2 jaar opgedaan hebben in één of meerdere instellingen 
behorend tot de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en diensten (paritaire comité 330) of een openbare instelling waar soortgelijke 
activiteiten worden uitgeoefend.

4. Nog geen verpleegkundig diploma bezitten (met uitzondering van 
ziekenhuisassistent).

5. Een diploma of getuigschrift bezitten dat toegang verleent tot de graduaats- 
(HBO5) of bacheloropleiding verpleegkunde of geslaagd zijn voor een 
toegangsproef van een (hoge)school voor verpleegkunde.

6. Niet eerder gestart zijn met de opleiding in het kader van dit project.

7. Slagen in de selectieproeven en weerhouden worden door de Raad van Beheer 
van het Fonds IFG! Per periode van 5 jaar beginnend vanaf de eerste deelname 
aan de selectieproef, mag een werknemer maximaal 2 maal deelnemen aan 
selectietesten. 

Deelsectoren van de sectoren van het paritair comité voor de 
gezondheidsinrichtingen en –diensten waarin je moet werken:

1. Woonzorgcentra

2. Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen

3. Thuisverpleging

4. Autonome revalidatiecentra

5. Diensten voor het bloed van het Rode Kruis

6. Beschut wonen

7. Wijkgezondheidscentra

8. Residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten , 

9. met uitsluiting van de sector van de tandprothese.

Voor meer informatie:

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG)

C/o vzw Fe-bi

Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel

Tel: 02 250 38 54

E-mail: ifg-finss@fe-bi.org

www.fe-bi.org

http://www.fe-bi.org


3.4	 VORMING	600	-	PUBLIEKE	SECTOR

‘Vorming 600’ biedt werknemers uit de federale gezondheidssector de kans 
om een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde of gegradueerde 
verpleegkundige. De opleiding tot bachelor in de verpleegkunde mag maximaal 4 jaar 
duren. De opleiding tot gegradueerde verpleegkundige mag maximaal 3 jaar duren 
in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en maximaal drieënhalf jaar in het 
onderwijs van de Franse gemeenschap. De deelnemers behouden intussen hun loon. 
Elk jaar wordt bepaald of het project wordt verlengd en hoeveel werknemers kunnen 
instappen.

Voorwaarden waaraan je op 31 augustus moet voldoen:

1. Tewerkgesteld zijn in een instelling die behoort tot de federale 
gezondheidssector: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, diensten 
voor thuisverpleging, initiatieven van beschut wonen, rustoorden voor bejaarden 
en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en 
revalidatiecentra. 

2. Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met 
de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de 
opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding.

3. Een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen die 
behoren tot de federale gezondheidssector (privé of openbaar).

4. Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wil 
volgen.

5. Niet in het bezit zijn van een graduaatsdiploma verpleegkunde (HBO5) of een 
diploma van bachelor in de verpleegkunde. Als de kandidaat al een deelcertificaat 
van de opleiding tot verpleegkunde heeft, en dit dateert van meer dan 5 jaar 
geleden, wordt niettemin gevraagd de volledige opleiding van 3 jaar te volgen.

6. Bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per 
studiejaar.

7. Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te 
zullen werken als verpleegkundige (voltijds of halftijds) binnen de federale 
gezondheidssector.

Voor meer informatie:

RSZ AD 7/ Sociale Maribel

Victor Hortaplein 11

1060 BRUSSEL

Tel. 02 509 31 75

maribel@rsz.fgov.be

www.socialsecurity.be/citizen/nl/werk-en-werkloosheid/ 
tewerkstellingsmaatregelen/vorming-600
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3.5 INTEGRA ZORG

Integra Zorg biedt aan geïnteresseerde en gemotiveerde erkende vluchtelingen (met 
een achtergrond in de zorg) de kans een tweede carrière in de zorg te starten. Na het 
succesvol doorlopen van een selectieprocedure kan je als geselecteerde kandidaat 
een arbeidsovereenkomst aangaan met een werkgever in de zorgsector.

Tijdens de hele opleidingsduur ben je met een arbeidsovereenkomst verbonden aan 
een werkgever uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) en word 
je betaald conform de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de sector waar 
je wordt tewerkgesteld .

Tijdens het schooljaar word je vrijgesteld van prestaties zodat je je ten volle kan 
concentreren op je studies. Tijdens de schoolvakantie in de zomermaanden word je 
gedurende enkele weken tewerkgesteld bij de werkgever en neem je je jaarlijks 
verlof op.

Na de opleiding kan je meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige. Je 
arbeidsovereenkomst loopt verder na de opleiding.

Selectievoorwaarden waaraan je moet voldoen:

1. Erkend vluchtelingen zijn of partner van een erkend vluchteling (in de context van 
gezinshereniging) zijn. Hiervan moet een bewijs worden voorgelegd.

2. Een achtergrond in de zorgsector hebben in het thuisland.

3. Werknemer of werkzoekende zijn.

4. Voldoen aan de voorwaarden van het onderwijs.

5. Slagen in de selectieproeven en weerhouden worden door de Raad van Beheer 
van het Fonds IFG!

OPGELET: Binnen elke opleiding zijn er andere voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden. Onder www.wordverpleegkundige.be/toelatingsvoorwaarden vind je hier 
meer informatie over. 

Voor meer informatie:

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG)

C/o vzw Fe-bi

Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel

Tel: 02- 250 38 54

E-mail: ifg-finss@fe-bi.org

www.fe-bi.org

https://www.wordverpleegkundige.be/toelatingsvoorwaarden
http://www.fe-bi.org
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3.6 #KIESVOORDEZORG

#kiesvoordezorg biedt aan geïnteresseerde en gemotiveerde mensen de kans 
een tweede carrière in de zorg te starten. Na het succesvol doorlopen van een 
selectieprocedure kan je als geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst 
aangaan met een werkgever in de zorgsector. Je start jouw tweede carrière op de 
schoolbank waar je een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige volgt.

Tijdens de hele opleidingsduur ben je met een arbeidsovereenkomst verbonden aan 
een werkgever uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) en word 
je betaald conform de loon-en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de sector waar 
je wordt tewerkgesteld.

Tijdens het schooljaar word je vrijgesteld van prestaties zodat je je ten volle kan 
concentreren op je studies. Tijdens de schoolvakantie in de zomermaanden word je 
gedurende enkele weken tewerkgesteld bij de werkgever en neem je je jaarlijks 
verlof op.

Na de opleiding kan je meteen aan de slag als verpleegkundige. 
Je arbeidsovereenkomst loopt verder na de opleiding.

Selectievoorwaarden waaraan je moet voldoen:

1. Je bent op het moment van je kandidatuur in dienst bij een werkgever die niet 
behoort tot het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of je werkt 
als zelfstandige.

2. Je voldoet aan de toegangsvoorwaarden die het onderwijs stelt bij de gekozen 
opleiding.

3. Je hebt minimum twee jaar werkervaring op het moment van de inschrijving.

4. Slagen in de selectieproeven en weerhouden worden door de Raad van Beheer 
van het Fonds IFG!

Voor meer informatie:

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG)

C/o vzw Fe-bi

Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel

Tel: 02-227 69 44

E-mail: kiesvoordezorg@fe-bi.org

www.kiesvoordezorg.be

3.7	 VIA	VORMING	HOGEROP

Werk jij in de sociale sector en heb je zin om de graduaat verpleegkunde (HBO5) te 
volgen zonder je job op te geven? 

http://www.kiesvoordezorg.be
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Via Vorming Hogerop geeft je deze kans, weet wel dat het aantal plaatsen beperkt is.

• Je blijft je loon ontvangen tijdens de opleiding.

• Je moet niet gaan werken tijdens de lessen of stages.  
De werkgever krijgt een budget om een tijdelijke vervanger in dienst te nemen. 

•	 De	opleiding	is	gratis want het Vormingsfonds betaalt je inschrijvingsgeld en 
cursusgeld.  
Deze kosten mogen maximum € 200 bedragen. Werk je in de gezinszorg? Dan 
betaalt de werkgever dit.

Voldoe jij aan deze zes voorwaarden?

1. Je werkt in een van deze sectoren: Vlaamse welzijns- en 
gezondheidsinstellingen, Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, 
Maatwerkbedrijven, Socioculturele organisaties of de Gezinszorg. Ben je niet 
zeker in welke sector je werkt? Vraag het aan je werkgever.

2. Je hoogste diploma is een diploma secundair onderwijs.

3. Je werkt minstens halftijds en hebt tijd om voltijds naar school te gaan.

4. Je hebt op dit moment een contract van onbepaalde duur en werkt al minstens 5 
jaar bij je werkgever. 

5. Niveau Nederlands: taalniveau B1 van het Europees Referentiekader.

6. Je bent gemotiveerd.

Meer info via : 

viavorminghogerop@vivosocialprofit.org 

www.vivosocialprofit.org/viavorminghogerop 

3.8	 OPLEIDINGSCHEQUES

Via opleidingscheques wenst de Vlaamse overheid tussen te komen in de kosten 
die je als werknemer stelt bij het volgen van een opleiding die je positie op de 
arbeidsmarkt kan versterken. Zowel de graduaats- (HBO5) als de bacheloropleiding 
geven recht op opleidingscheques. Wil jij hier gebruik van maken, ga naar  
www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers voor meer informatie.

3.9 TIJDSKREDIET

Indien je als werknemer kan genieten van tijdskrediet (met motief), kan je jouw 
arbeidsduur tijdelijk verminderen en zo de opleiding verpleegkunde volgen.

De voorwaarden en voordelen voor tijdskrediet vind je op de website van de RVA. 

Neem contact op met je werkgever om na te gaan of je binnen jouw onderneming in 
aanmerking komt voor het nemen van tijdskrediet.

mailto:viavorminghogerop%40vivosocialprofit.org%20?subject=
http://www.vivosocialprofit.org/viavorminghogerop 
https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t160


3.10	 OPLEIDINGSKREDIET/AANMOEDIGINGSPREMIE

Bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA, krijg je als werknemer in Vlaanderen 
tijdens je tijdskrediet nog een extra aanmoedigingspremie ‘opleidingskrediet’ indien 
je een opleiding volgt die leidt naar een knelpuntberoep (zoals verpleegkundige).

Meer informatie vind je op www.werk.be.

3.11 STUDIEBEURS

Onder bepaalde voorwaarden kan je als student genieten van financiële hulp 
vanwege de overheid. Volwassen studenten (bv. alleenstaande ouder met kinderen 
ten laste) komen hiervoor ook in aanmerking.

Voor de controle van de voorwaarden kan je informatie bekomen:

 √ via de sociale dienst van elke (hoge) school voor verpleegkunde.

 √ via de webstek van de Vlaamse Gemeenschap.

 √ via De Vlaamse Infolijn (Gratis nummer 1700). Elke burger kan hier terecht met 
zijn vragen over studietoelagen en/of studiefinanciering en kan hier informatie 
verkrijgen over de status van zijn dossier.

3.12 VDAB ONDERSTEUNING VOOR WERKZOEKENDEN

Als je bij VDAB ingeschreven bent als werkzoekende kan je, om je kansen op 
de arbeidsmarkt te verhogen, een opleiding volgen die de VDAB erkent. Meer 
informatie over de erkende opleidingen vind je terug op www.vdab.be/opleidingen/
infoopleidingen.shtml. 

De opleiding verpleegkunde is een onderwijs kwalificerend opleidingstraject. Heel 
belangrijk is dat je hierbij voldoet aan de VDAB voorwaarden.

Interesse in deze formule? Meer informatie kan je vinden op www.welkomindezorg.
be en onder de rubriek beroepeninfo op www.vdab.be. Of neem zelf contact op met 
VDAB servicelijn op 0800 30 700.

Procedure

1. Schrijf je in op www.vdab.be/opleidingen.

2. Kies uw opleiding en de plaats waar u deze wil volgen. Klik zoek. 

3. Neem deel aan het screeningsgesprek. Hier worden je beroepscompetenties 
bevraagd.

4. Bij positieve bevestiging hiervan: je krijgt een VDAB-opleidingscontract.

ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN03
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Opleidingsvoordelen en premies

Volg je als werkzoekende een VDAB erkende beroepsopleiding met een VDAB-
opleidingscontract dan kom je in aanmerking voor volgende voordelen en premies:

1. Behoud van werkloosheidsuitkering.

2. Betaling van inschrijvings- en cursuskosten.

3. Verplaatsingsvergoeding.

4. Kinderopvangvergoeding.

Voor alle VDAB voordelen en premies verwijzen wij je graag naar de website van de 
VDAB.

3.13 TERUGKEERCURSUS

Deze herintredingscursus is bedoeld voor werkzoekenden met een diploma 
verpleegkunde die na een lange tijd weer aan de slag willen gaan. Als er voldoende 
kandidaten zijn, wordt de opleiding in september georganiseerd, deze duurt 
ongeveer vier maanden (152 uren stage inbegrepen). De cursus wordt georganiseerd 
door de VDAB in samenwerking met een opleidingsverstrekker. 

Gedurende acht lesweken (les op maandag, dinsdag en woensdag) worden de 
verpleegtechnische handelingen en theoretische inzichten herhaald, zodat 
je opnieuw klaar gestoomd wordt voor het werkveld. Nadien volgen twee 
stageperiodes van twee weken (10 dagen stage per periode) in één of meerdere 
gezondheidszorginstellingen in de buurt van je woonplaats.

De voorwaarden:

1. een diploma verpleegkunde bezitten

2. medisch geschikt zijn

3. werkzoekend zijn (voltijds of deeltijds) en ingeschreven zijn bij VDAB

4. voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben (richtgraad 2.4, niveau B1)

5. meer dan drie jaar niet meer als verpleegkundige actief zijn

Werk je al deeltijds in de sector en heb je minder dan negen maanden ervaring met 
de competenties die verwacht worden op de verpleegtechnische dienst waar je wenst 
tewerkgesteld te worden? Ook dan kom je in aanmerking voor deze terugkeercursus.

Meer informatie over de cursus, de data en de lesplaatsen vind je terug op de website 
van de VDAB of kan je bekomen via VDAB servicelijn op 0800 30 700.

3.14	 HERINTREDEN	VIA	IBO

De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is een aanvullende mogelijkheid voor 
werkzoekende verpleegkundigen die meer dan drie jaar niet meer actief zijn geweest 
binnen de verpleegkunde.

Meer informatie op www.vdab.be.
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Indien je een diploma verpleegkunde in het buitenland hebt behaald, kan je een aanvraag 
indienen om als verpleegkundige in Vlaanderen te werken. Hiervoor heb je een erkenning en 
een visum als verpleegkundige nodig. 

Voor verpleegkundigen binnen de Europese Economische Ruimte* en Zwitserland

In toepassing van de Europese richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties, kan iedereen die een diploma behaalde 
binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland een erkenning van zijn 
beroepskwalificatie als verpleegkundige aanvragen.

De aanvraag voor een erkenning wordt gedaan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het visum wordt hen nadien bezorgd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Voor meer informatie:

Agentschap Zorg en Gezondheid 
Koning Albert II-laan 35, bus 38 
1030 Brussel 
Tel: 1700 
E-mail: Mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be 
www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/foreign

Voor verpleegkundigen buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Deze verpleegkundigen dienen een aanvraag tot gelijkwaardigheid in te dienen bij het 
Vlaamse National Academic & Professional Recognition and Information Centre (NARIC). 
Deze zal een gelijkwaardigheidsonderzoek verrichten op basis van het opleidingscurriculum. 
Bij een volledige gelijkwaardigheidsbeslissing kan je, na het aanvragen van een visum 
bij de FOD Volksgezondheid, als verpleegkundige aan de slag. Een niet-volledige 
gelijkwaardigheidsbeslissing geeft je de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen bij de 
hogescholen (zie vrijstellingenbeleid).

Voor meer informatie:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,  
Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) 
NARIC-Vlaanderen 
Hendrik Consciencegebouw - Toren C - 2de verdieping 
Koning Albert II - laan 15 
1210 Brussel 
Tel: 02 553 87 14 
E-mail: naric@vlaanderen.be 
www.naricvlaanderen.be

EN:

Galileegebouw – Galileelaan 5/2
1210 Brussel
E-mail: info@gezondheid.belgie.be

* EER= Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en Zwitserland.

mailto:naric@vlaanderen.be
mailto:info@gezondheid.belgie.be
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Vrijstellingen

Omschrijving van EVC-EVK

Het toekennen van vrijstellingen binnen de verpleegkundige opleiding door respectievelijk 
de hoge- of secundaire scholen gebeurt op basis van Eerder verworven competenties (EVC) en 
Eerder verworven kwalificaties (EVK).

EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door 
middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Een 
bekwaamheidsonderzoek zal uitmaken of er al dan niet een bewijs van bekwaamheid wordt 
toegekend.

EVK is elk binnen- of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al 
dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, voor zover dat het niet gaat 
om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de 
kwalificatie wenst te laten gelden.

Hogescholen zijn verplicht deze procedures aan te bieden aan de bachelorstudent in spé. 
Voor de -graduaatsopleiding (HBO5) bekijkt de directie van de secundaire school het case per 
case.

Heb je een buitenlands diploma en wil je instromen in de bacheloropleiding verpleegkunde? 
Dan kan je tevens deze EVC- en/of EVK-procedure aanvragen.  
Ga naar www.erkennenvancompetenties.be of download de brochure ‘bewijs je bekwaamheid’.

1. Graduaat verpleegkunde (HBO5)

De graduaatsopleiding (HBO5) wordt volgens het modulaire systeem georganiseerd. 
Bijgevolg kan je een vrijstelling aanvragen op basis van EVK per module, welke de 
directie van de scholen case per case zal beoordelen.

De modaliteiten rond EVK verschillen van school tot school. Neem hiervoor contact 
op met de school naar jouw keuze.

2. Bachelor verpleegkunde

De opleiding tot bachelor verpleegkunde verloopt volgens een systeem met 
studiepunten. Bijgevolg kan je een vrijstelling aanvragen voor bepaalde studiepunten.

Al een graduaatsdiploma verpleegkunde (HBO5) op zak? Dan kan je een verkorte 
bacheloropleiding verpleegkunde volgen. Je wordt vrijgesteld voor 90 studiepunten 
en moet er dus nog 150 behalen, waarvan 30 à 40 studiepunten stage en tussen 110 
en 120 studiepunten theorie.

Je hebt een bachelordiploma vroedkunde op zak? Jij kan eveneens verkorte 
bacheloropleiding verpleegkunde volgen. Je wordt vrijgesteld voor 120 studiepunten 
en moet er nog 120 behalen, waarvan minimaal 30 studiepunten stage. 

Ook andere bachelordiploma’s (bv. bachelor toegepaste psychologie) leveren 
vrijstellingen op.

De modaliteiten rond EVC en EVK verschillen van school tot school. Neem hiervoor 
contact op met de hogeschool naar jouw keuze.

http://www.erkennenvancompetenties.be
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo_detail.php?richting=70&var=ZOEK
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=45&beroep=37&back=B
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