
OPLEIDINGSPROJECT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 
VOOR WERKNEMERS UIT DE 

FEDERALE PRIVÉ-SECTOR V/D GEZONDHEIDSZORG 
BIJLAGE 1 

Alle vakken verplicht invullen: 
 

NAAM ______________________________  VOORNAAM  ________________________ 
 

STRAAT_________________________________________           NR ________ Bus _____ 
 

POSTCODE + GEMEENTE _____________________________________________________ 
 
GEBOORTEDATUM  ___ /___ /____  Rijksregisternr. ___________________( zie SIS-kaart) 
 
NATIONALITEIT _____________________  LAND  VAN HERKOMST ____________________  
                
Tel. privé_____________________  Tel. Werk (waar wij u overdag kunnen bereiken): _____________________  
 

  HOOGST BEHAALD DIPLOMA       .    
���� HOGER  SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO of TSO)   
���� BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS 6 jaar (BSO)         ���� BSO 7de jaar  
���� ANDERE  ______ _________________________  
���� DIPLOMA VERPLEEGKUNDE verworven in het buitenland en niet in België erkend, maar waarvoor een equivalentie 
voor het secundaire onderwijs werd afgeleverd door de bevoegde dienst van de Gemeenschappen, dienen 1) een kopie 
van hun buitenlands diploma en 2) een kopie van Belgische equivalentie bij het inschrijvingsformulier te voegen. 
 

Indien U momenteel of in het verleden reeds studies verpleegkunde hebt aangevat,  gelieve deze te omschrijven: 

SCHOOLJAAR STUDIEJAAR A1 of A2 ? Geslaagd? 

   ���� JA     ����  NEEN       ���� momenteel mee bezig 

   ���� JA     ����  NEEN       ���� momenteel mee bezig 

   ���� JA     ����  NEEN       ���� momenteel mee bezig 

Heeft u zich reeds kandidaat gesteld voor dit opleidingsproject voor verpleegkundige?  ���� JA ���� NEEN 
Indien ja, heeft u deelgenomen aan de selectietests      ���� JA          ����  NEEN 
 

UW LOOPBAAN minstens vanaf 1 september 2005.    Huidige arbeidstijd:  _______ uren/week         

NAAM vorige/huidige WERKGEVER(s) FUNCTIE  
Begindatum arbeids- 

overeenkomst  
Einddatum arbeids-

overeenkomst 

    

    

    

 

 OPLEIDINGSKEUZE    Ik kies definitief voor volgende opleiding verpleegkunde:  

Ik wil met het   ���� 1ste   of het ���� 2de   of het  ���� 3de  opleidingsjaar starten 

���� A1    
  OF 

���� A2       

(kruis slechts 1 keuze aan - uw keuze bepaald het niveau van de selectietests - indien 
u kiest voor A2 kan u achteraf niet meer overgaan naar A1 - indien u voor A1 het nodige 

toegangsdiploma bezit en u twijfelt bij uw keuze, kiest u nu best voor de A1 opleiding) 

 

     INFORMATIESESSIE  

Alle geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om in de laatste week van augustus deel te nemen 
aan een informatiesessie betreffende hun statuut gedurende de opleiding.   

DATUM 
EN HANDTEKENING  
KANDIDAAT: 

U STUURT DIT DOCUMENT INGEVULD samen met het document ATTESTEN 2008  
PER E-MAIL OF PER POST OF PER FAX (02/227 59 75) 

OP TEGEN UITERLIJK 20/06/2008 NAAR: 

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) 

c/o vzw Fe-Bi - Handelskaai 48, 1000 BRUSSEL 

Inlichtingen: 02-250.38.54 ( Loits Mimi  ) of 02-250 37 82 (Lisette Vanden Bosch) 
Fax 02-227.59.75 - e-mail :loits.mimi@fe-bi.org of lvdb@fe-bi.org     

 

OPGELET: na 20 JUNI 2008 wordt er geen rekening meer gehouden met kandidaturen die 
onvolledig of te laat binnen gekomen zijn. 

Reg. nr. 
(hier niet 
invullen) 

 


