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Voortzetting van het opleidingsproject tot verpleegkundige (project Vorming 600) openbare sector – 
schooljaar 2011 - 2012. 
 
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Het project ‘Vorming 600’ biedt reeds verschillende jaren de mogelijkheid aan werknemers uit de federale 
gezondheidssector om, met behoud van loon, een opleiding te volgen van maximum 3 schooljaren tot 
bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2). 
Het project ‘Vorming 600’ biedt opnieuw de kans aan 165 voltijdse werknemers uit deze sector om 
gedurende maximum 3 schooljaren een opleiding te volgen vanaf september 2011. 
 
Toelatingsvoorwaarden 
Om deze opleiding te kunnen volgen dient de werknemer op 31 augustus 2011 aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 
 
- Tewerkgesteld zijn in een instelling behorend tot de federale gezondheidssector: ziekenhuizen, 

psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, diensten voor thuisverpleging, 
rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, 
wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra; 

 
- 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 (schriftelijk bewijs noodzakelijk bij kandidatuurstelling); 

 
- Een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale 

gezondheidssector (privé of openbaar); 
 
- Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar; 
 
- Niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde; 
 
- Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen; 
 
- Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als 

verpleegkundige (voltijds of halftijds) in de sector. 

Voor alle vragen m.b.t. 
uw socialezekerheidsaangifte, 

gelieve contact op te nemen 
met uw RSZPPO-dossierbeheerder.
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Procedure 
 
De werknemers die geïnteresseerd zijn in dit aanbod, worden verzocht om het inschrijvingsformulier, het 
werkgeversattest en het schoolattest (documenten in bijlage 2) volledig ingevuld per post terug te sturen 
naar de RSZPPO vóór 30 april 2011 (poststempel geldt als bewijs). 
 
U vindt hierbij tevens een bericht (bijlage 1) bedoeld om de werknemers op de hoogte te brengen van het 
project. Wij vragen u om dit ter kennisgeving ad valvas uit te hangen. 
 
165 voltijdse werknemers krijgen de kans om gedurende maximum 3 schooljaren een opleiding te volgen. 
De selectie zal gebeuren door het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector 
bij de RSZPPO, op basis van objectieve criteria. Mogelijks kan er voorrang verleend worden aan 
kandidaten die ervaring hebben in de directe patiëntenzorg en kandidaten die slechts nog 1 of 2 
schooljaren moeten volgen.  
 
De selectie op basis van het ingediende dossier zal plaatsvinden eind mei. Het resultaat van de selectie zal 
tegen begin juni schriftelijk worden medegedeeld aan de kandidaten evenals aan hun werkgever. 
 
De selectie is pas definitief nadat de werknemer het reglement, getekend voor akkoord door zowel hijzelf 
als door zijn werkgever, heeft teruggestuurd. Dit reglement zal hem opgestuurd worden samen met de brief 
van beslissing en zal de bepalingen van het protocol raamakkoord van 28 oktober 2009 betreffende het 
opleidingsproject tot verpleegkundige in de federale gezondheidssector hernemen (bijlage 3).  
 
De studerende werknemer dient vervangen te worden door een andere werknemer. De werkgever zal een 
bedrag ontvangen van maximaal 33.249 euro op jaarbasis per voltijdse werknemer om een vervanger in 
dienst te nemen. Dit bedrag is van toepassing voor de vervanging van de werknemers die in september 
2011 de opleiding starten. Voor de vervanging van werknemers die reeds in opleiding zijn, blijft het bedrag 
van de financiële tussenkomst 31.532 euro.  
 
Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst Sociale Maribel bij de RSZPPO:  
 
Contactpersonen: Mevr. Sarah De Schuytener 02/239.14.16 

Mevr. Sofie Decoster  02/239.14.14 
 

Adres:  RSZPPO 
 Dienst Sociale Maribel 
 Jozef II-straat 47 
 1000 Brussel 
 
e-mail: maribel@rszppo.fgov.be 
 
 
Hoogachtend 
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