Project ‘Vorming 600’ openbare sector:
opleiding tot verpleegkundige
Veelgestelde vragen

Ik heb meer dan 5 jaar geleden een vorige module behaald of schooljaren
afgewerkt. Kan ik mijn kandidatuur stellen en onmiddellijk starten in een
hogere module of schooljaar?

Neen, dat is niet mogelijk. Je kunt je wel kandidaat stellen voor het project, maar je moet starten in het
eerste jaar of de eerste module.

Kan mijn werkgever mijn kandidatuur voor het project weigeren?
In principe niet. Als je werkgever denkt dat teveel van zijn werknemers zich kandidaat stellen, en dat een
gunstig antwoord op hun kandidatuur organisatorische problemen oplevert, kan hij de toestand
voorleggen aan het overlegcomité bevoegd voor zijn instelling. Dit comité bezorgt zijn advies aan het
beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector. Het beheerscomité neemt en
motiveert zijn beslissing.
Je werkgever moet wel op het inschrijvingsformulier verklaren dat hij je in dienst zal houden tijdens de
duur van de opleiding. Zonder deze garantie van je werkgever kan er geen rekening gehouden worden
met je kandidatuur.

Kan ik na het behalen van mijn diploma-HBO5 in het kader van het project
verder studeren voor mijn Bachelordiploma?
Neen, dat kan niet. Bij je inschrijving voor ‘Vorming 600’ moet je kiezen tussen de Bacheloropleiding of
de HBO5-opleiding.

Kan ik herexamens of tweede zittijd doen?
Ja, dat is geen probleem, op voorwaarde dat het mogelijk is in het gekozen onderwijssysteem.

Kan mijn werkgever in beroep gaan tegen een beslissing van het
beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector over het
hernemen van een module of een volledig/gedeeltelijk academiejaar?
Neen, dat is niet mogelijk.

Wie moet ik bij ziekte verwittigen?
Je moet een ziekteattest bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever. Een tweede ziekteattest
moet je aan de school bezorgen. Houd een kopie van het ziekteattest bij voor jezelf.
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Ik heb een ongeval op mijn stageplaats, op weg naar school. Wat moet ik doen?
In deze situatie is dat een arbeidsongeval. Je moet zowel je werkgever als je school verwittigen.

Mag ik tijdens mijn opleiding veranderen van school en/of opleidingsniveau?
Van school veranderen binnen hetzelfde opleidingsniveau mag enkel na het behalen van de module (bij
de HBO5-opleiding) of het schooljaar (bij de Bacheloropleiding).
Van opleidingsniveau, dus ook van school veranderen is in sommige gevallen mogelijk. Elke concrete
situatie moet bekeken worden in samenspraak met de (nieuwe) school. Het kan ook enkel op
voorwaarde dat de opleidingsduur, goedgekeurd door ‘Vorming 600’, hierdoor niet verlengd wordt.
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