
Werk je in de sector en 
Wil je graag een diploma 
verpleegkunde behalen? 
in het schooljaar 2017 
gaat het project opnieuW 
van start!

Goed nieuws: bij de start van het nieuwe 
schooljaar 2017 vanaf september, kan opnieuw 
een groep werknemers met behoud van loon 
een volwaardig diploma van verpleegkundige 
behalen (een hogere beroepsopleiding ver-
pleegkunde HBO5, of een bachelor verpleeg-
kunde). Dank zij het “Project 600”. Hoe zit dat 
in elkaar?

Tijdens je studieperiode blijft je arbeidsovereen-
komst vanzelfsprekend voortbestaan. Tegelijk 
voorziet het project een financiering voor de 
werkgever om je te vervangen terwijl jij de 
opleiding volgt.

Van bij de start, en elk jaar weer opnieuw, trekt 
de LBC-NVK sterk aan de kar van dit positief 
project. De nood aan zorgpersoneel is vandaag 
nog steeds erg groot. Voor kwalitatieve zorg, 
zal dat in de komende jaren niet anders zijn.

De belangrijkste voorwaarDen om je 
kanDiDaat te kunnen stellen voor het 
project: 

1. minstens halftijds werken in één van de 
gezondheidssectoren van het paritair 
comité 3301, met een contract dat minstens 
de volledige studieperiode overlapt; 

2. minstens 3 jaar dienst hebben in één of meerdere 
van deze gezondheidssectoren in de periode 
tussen 1/9/2012 en 1/9/2017; 

3. nog geen verpleegkundig diploma hebben;

4. geen (ander) bachelor- of masterdiploma 
hebben;

5. niet eerder gestart zijn met een opleiding van het 
project 600;

6. slagen in de selectieproef van het pro-
ject, voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 
van de gekozen onderwijsinstelling voor 
verpleegkunde,(hbo5 of bachelor), en daar tijdig 
inschrijven. nam je al eens eerder deel aan de 
selectieproef van het project, maar behoorde 
je niet tot de startgroep? als je nog steeds 
geïnteresseerd bent, moet je opnieuw een aan-
vraagformulier indienen.

7. je volledig ingevulde aanvraagformulier voor 
het opleidingsproject 600 moet uiterlijk op 10 
maart 2017 bij iFg (intersectoraal Fonds voor de 
gezondheidsdiensten) toegekomen zijn. dat kan 
via post (postdatum telt), of via het mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. opgelet dus: 
je wacht natuurlijk beter niet af tot de laatste 
dag!

1 Ziekenhuizen PC 330, woonzorgcentra, thuisverpleging, 
autonome revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra, 
diensten voor het bloed/rode kruis en beschut wonen



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
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Het opleidingsproject staat open voor alle werkne-
mers/alle functiegroepen in de sector, die aan de 
inschrijvingsvoorwaarden voldoen. Ook vanuit een 
ondersteunende, logistieke of administratieve func-
tie kan je kandidaat zijn.

Vele werknemers/studenten in het project kregen 
in hun verleden, om welke reden dan ook, niet de 
kans om verpleegkundige te worden. Het project 
is een unieke kans voor wie zich engageert voor 
een volwaardige opleiding. De deelnemers zijn dan 
ook bijzonder gemotiveerd. Vrijwel alle afgestu-
deerde collega’s kunnen na de opleiding spoedig 
als verpleegkundige aan de slag. Een fantastisch 
resultaat!

Het opleidingsproject tovert niet in één keer alle 
tekorten van de sector weg. Maar er echt iets 
aan doen is volgens de LBC-NVK non-profit veel 
beter dan er alleen maar over te blijven filosoferen. 
Interesse in de nieuwe start? Blijf dan net als wij 
niet bij de pakken zitten. Schrijf je tijdig in!

Graag tot je dienst!

Heb je vragen of wil je wat meer inlichtingen? Een 
aanvraagformulier bekomen? Dat kan allemaal bij 
de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK in 
jouw instelling of via het secretariaat van de LBC-
NVK in je buurt, via de website www.ifg-finss. org 
en natuurlijk via wittewoede.be en lbc-nvk.acv-
online.be.

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.


