De opleiding tot
verzorgende en zorgkundige
biedt een erkend
getuigschrift

Opleiding tot

VERZORGENDE en
ZORGKUNDIGE (M/V)
informatie en
inschrijvingen
thuiszorg vleminckveld
Vleminckveld, 28
2000 Antwerpen
Tel: 03/ 213 40 31
mail: david.deboel@vleminckveld.be
www.thuiszorgvleminckveld.be

De opleiding voor Polyvalent Verzorgenden wordt erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en door de V.D.A.B. (erkende beroepsopleiding) en wordt financieel ondersteund door het Europees
Sociaal Fonds.

doel

inhoud

financieel

De opleiding tot verzorgende/zorgkundige biedt
een erkend getuigschrift aan mensen die in de
thuiszorg of in de residentiële zorg willen werken.

De cursisten krijgen theoretische en praktische
vorming in de domeinen psychologie,
communicatie, gezondheidsleer, verzorging,
huishoudkunde, voedingsleer, beroepsethiek,
sociaal recht ...

• De opleiding is gratis
• Uitkeringsgerechtigde werklozen behouden
hun uitkering, evenals leefloongerechtigden
na akkoord van het OCMW

• Voor mannen en vrouwen boven de 18 jaar

• Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet
(duur werkloosheid, personen ten laste…)
ontvang je een premie van 1 euro (bruto)
per gevolgd uur

• Deelnemen aan een info-dag en slagen
in de selectieproeven

• Wie kinderen heeft, jonger dan 12 jaar, krijgt de
kosten voor erkende kinderopvang terugbetaald

• Beschikken over een bewijs van goed
zedelijk gedrag

• Terugbetaling van reiskosten: gratis openbaar
vervoer of kilometervergoeding

voorwaarden

• Medisch geschikt zijn voor het beroep
• Behoorlijk Nederlands spreken en schrijven

Tijdens de opleiding wordt de cursist niet
geschorst wegens langdurige werkloosheid.

duur en structuur

kansen op de arbeidsmarkt

De opleiding loopt van eind augustus tot en
met juni (10 maanden) en wordt gegeven in
dagonderwijs.

Na het beëindigen van de opleiding is de kans op
werk zeer hoog.

• Eind augustus tot januari: theoretische en
praktische lessen + examens
• Januari tot mei: stages in de thuiszorg
en in de residentiële zorg
• Juni: les + eindexamen (bekwaamheidsproef)
• Juni: aanvullende module ‘zorgkundige’

waar
De lessen worden gegeven in Vleminckveld 28,
2000 Antwerpen (vlakbij Oudaan).
Bij de stages wordt rekening gehouden met de
woonplaats van de cursisten.

