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Inleiding
Wil jij ook graag de opleiding verzorgende, zorgkundige of 
begeleider kinderopvang volgen? 
En dit tijdens de werktijd met behoud van loon?
Je werkt nu al in een lokaal bestuur? 

Dan er is goed nieuws voor jou. 

Diverscity biedt je mogelijkheid om tijdens de arbeidstijd en met 
behoud van je loon een gratis opleiding te volgen. Door opleiding 
kan je misschien doorgroeien naar de job die je al lang wilde doen. 
Opdat jij de opleiding zou kunnen volgen, voorziet je werkgever in 
een tijdelijk vervanger voor jou. Dit is mogelijk omdat de Vlaamse 
overheid hiervoor in financiële middelen voorziet.
In deze brochure leggen we stap voor stap uit hoe dit in z’n werk 
gaat. We hopen dat je met deze informatie interesse krijgt voor 
deze opleiding.

Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan 
kan je altijd bij ons terecht!

ktrajecten@diverscity.be of 02 211 55 18 (van ma tot do)

http://www.diverscity.be/ktrajecten
mailto:ktrajecten@diverscity.be
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Wie komt in 
aanmerking?

01
Je hebt minstens een halftijds arbeidscontract onbepaalde duur of een contract op reguliere 
basis bij een lokaal bestuur (als contractuele of statutaire medewerker).  
 

02
Je wil na de opleiding graag blijven werken in een dienst thuiszorg, een woonzorgcentrum of 
dienst kinderopvang van het lokaal bestuur. 

03
Je bent erg gemotiveerd om de opleiding te volgen en het certificaat te behalen

04
Je spreekt en begrijpt voldoende Nederlands om de opleiding te kunnen volgen. Mocht dit 
niet het geval zijn kan je gratis Nederlandse taallessen volgen (Diverscity betaalt de eventuele 
kosten hiervoor terug).  

05
Om in aanmerking te komen voor de opleiding zorgkundige moet je voldoen aan volgende 
bijkomende voorwaarde:

• Je hebt een certificaat/diploma van polyvalent verzorgende (niet ouder dan 10 jaar)

http://www.diverscity.be/ktrajecten


Ontdek het beroep van /verzorgende 
zorgkundige in dit filmpje (met dank 
aan de VDAB)
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De opleiding verzorgende bevat verschillende modules en omvat 1240 uren opleiding (stage 
inbegrepen)

• In het deeltijds volwassenonderwijs zijn deze lestijden gespreid over 4 semesters en neemt 
de opleiding 2 jaar in beslag. 

• In het voltijds onderwijs kan je de kwalificatie op kortere termijn halen. Je kan je hierover 
best informeren bij het CVO of opleidingscentrum van je keuze. 

De opleiding zorgkundige bevat alle modules uit de opleiding verzorgende plus verschillende 
bijkomende modules 210 (uren stage inbegrepen). 

• Je hoeft pas op het einde van de opleiding verzorgende te beslissen of je de bijkomende 
modules volgt en kiest voor het diploma zorgkundige. 

• In het deeltijds volwassenonderwijs zijn deze lestijden gespreid over 1 semester. 
• In het voltijds onderwijs kan je de kwalificatie op kortere termijn halen. Je kan je hierover 

best informeren bij het CVO of opleidingscentrum van je keuze. 
 
Ongeveer de helft van de opleiding bestaat uit stages of individuele praktijkbegeleiding. Deze 
praktijkervaring moet in verschillende omgevingen opgedaan worden. Naargelang de fase van 
de opleiding doe je stage in een bejaardentehuis, ziekenhuis of dienst thuiszorg. 
 
De stage kan eventueel in een aansluitend blok gebeuren.  

De stage kan ofwel gedeeltelijk in de eigen dienst en een andere dienst van het lokaal bestuur 
waar je werkt doorgaan. Maar de stage kan ook bij een ander lokaal bestuur gebeuren. 
 
Hou er rekening mee dat er tijdens de stage meestal een opdracht voorzien is. 

Als cursist moet je zelf op zoek naar een stageplaats. Het CVO waar je de opleiding volgt zal je 
hierin op weg helpen en ondersteunen. 
 
Afhankelijk van al eerder gevolgde opleidingen en/of behaalde diploma’s en certificaten kan 
je voor sommige modules vrijstelling krijgen. Dit wordt op individueel niveau bekeken met het 
CVO waar je de opleiding volgt. 

Opleiding verzorgende/ zorgkundige 

Inhoud van opleidingen

5 EXTRA HANDELINGEN VOOR ZORGKUNDIGEN

Op 18 maart 2019 werd het takenpakket van de zorgkundige uitbreid zodat geregistreerde 
zorgkundigen binnen Vlaanderen voortaan de toelating krijgen om extra handelingen uit te voeren, 
op voorwaarde dat zij een opleidingsprogramma van minstens 150 effectieve uren (les en stage 
inbegrepen) volgen. In de huidige opleiding tot zorgkundige is dit extra opleidingsprogramma reeds 
opgenomen. 

Zorgkundigen die afgestudeerd zijn voor september 2019 moeten dit opleidingstraject van 150 uur 
bijkomend volgen. Dit kan echter niet via de K-trajecten. 

https://www.youtube.com/watch?v=v3H2Hqj98TQ
https://www.youtube.com/watch?v=v3H2Hqj98TQ
https://www.youtube.com/watch?v=v3H2Hqj98TQ
http://www.diverscity.be/ktrajecten
https://youtu.be/v3H2Hqj98TQ


Communicatief gedrag 
40 lestijden

Werken in de zorgsector 
40 lestijden

Basiszorg 
40 lestijden

Basis logistieke 
vaardigheden in de 

zorgsector 
40 lestijden

Cliëntgerichte benadering
40 lestijden

Aangepaste voeding
40 lestijden

Logistieke vaardigheden in 
de zorgsector 

40 lestijden

Omgaan met complexe 
zorgsituaties

40 lestijden

Organisatie van 
huishoudelijke taken 

40 lestijden

EHBO 
20 lestijden

Context van de zorgvrager
40 lestijden

Zorg voor leef- en 
woonklimaat 

20 lestijden

Hef- en tiltechnieken 
20 lestijden

Omgaan met dementie 
20 lestijden

Samenwerking 
40 lestijden

Onderhoud in de 
zorgsector 
40 lestijden

Omgaan met psychische 
zorgvragen 
20 lestijden

Stage/ individuele 
praktijkbegeleiding

600 lestijden

Begeleide intervisie 
80 lestijden

Omgaan met psychische 
zorgvragen 
20 lestijden

Stage/ individuele 
praktijkbegeleiding

50 lestijden

Specifieke zorg 
80 lestijden

Omgaan met complexe 
zorgsituaties 

40 lestijden

Totaalzorg
40 lestijden
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Modules verzorgende/ zorgkundige 
             opleiding verzorgende                   bijkomend bij opleiding zorgkundige

http://www.diverscity.be/ktrajecten
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Ontdek het beroep van begeleider 
kinderopvang in dit filmpje (met dank 
aan de VDAB)

Ontdek het beroep van begeleider 
buitenschoolse kinderopvang bij een 
lokaal bestuur van Diverscity

Lees hier de getuigenis van Mindy Willems: 
Van poetsmedewerker naar kinderbegeleider! 

De opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ bestaat uit twee deeltrajecten: ‘baby’s en peuters‘ 
en ‘buitenschoolse kinderopvang’. De twee deeltrajecten samen leveren de kwalificatie 
‘begeleider in de kinderopvang’ op maar leiden dus elk afzonderlijk tot een erkende kwalificatie.

Check zeker de website van je gewenste CVO of opleidingscentrum om precies te weten hoe 
de opleiding is opgebouwd (uit welke modules ze bestaan). Dit kan verschillen per CVO of 
opleidingscentrum. 

De opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters bestaat uit 720 lestijden, 385 lessen en 335 
stage.  
 
De opleiding Kinderbegeleider schoolgaande kinderen bestaat uit 680 lestijden, 365 lessen en 
325 stage. 
 
De volledige opleiding Begeleider in de kinderopvang bevat 1280 lestijden.  Dit is de optelsom 
van de gemeenschappelijke + specifieke modules uit de opleiding baby’s en peuters en 
schoolgaande kinderen .  
 
Ongeveer de helft van de opleiding bestaat uit stages of individuele praktijkbegeleiding.  
De stage kan eventueel in een aansluitend blok gebeuren.  

De stage kan ofwel gedeeltelijk in de eigen dienst en een andere dienst van het lokaal bestuur 
waar je werkt doorgaan. Maar de stage kan ook bij een ander lokaal bestuur gebeuren. 
 
Hou er rekening mee dat er tijdens de stage meestal een opdracht voorzien is. 

Als cursist moet je zelf op zoek naar een stageplaats. Het CVO waar je de opleiding volgt zal je 
hierin op weg helpen en ondersteunen. 
 
Afhankelijk van al eerder gevolgde opleidingen en/of behaalde diploma’s en certificaten kan 
je voor sommige modules vrijstelling krijgen. Dit wordt op individueel niveau bekeken met het 
CVO waar je de opleiding volgt. 

Opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters en 
Kinderbegeleider schoolgaande kinderen. 

https://youtu.be/J5aB46pPBkc
https://www.youtube.com/watch?v=FFV4zR3DKvI
http://www.diverscity.be/ktrajecten
https://youtu.be/J5aB46pPBkc
https://youtu.be/J5aB46pPBkc
https://youtu.be/J5aB46pPBkc
https://www.youtube.com/watch?v=FFV4zR3DKvI
https://www.youtube.com/watch?v=FFV4zR3DKvI
https://www.youtube.com/watch?v=FFV4zR3DKvI
https://www.diverscity.be/thema-s/levenslang-leren/mindy-willems-van-poetsvrouw-tot-kinderbegeleider
https://www.diverscity.be/thema-s/levenslang-leren/mindy-willems-van-poetsvrouw-tot-kinderbegeleider
https://www.youtube.com/watch?v=FFV4zR3DKvI
https://www.youtube.com/watch?v=J5aB46pPBkc
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Waar kan ik deze  
opleidingen volgen?

Je kan deze opleidingen volgen in een CVO (= Centrum voor Volwassenonderwijs). Je mag hen 
zelf contacteren voor meer info. De inhoud van de opleiding is overal dezelfde, maar verloopt 
soms op een andere manier.  

• De lesmomenten verschillen per opleidingscentrum
• In sommige opleidingscentra gaan de opleidingen bv enkel overdag of s ’avonds door
 
Druk op onderstaande kaart om de interactieve kaart te openen of druk op de naam van het 
gewenste CVO op de volgende pagina voor meer info. 

Opleiding verzorgende/ zorgkundige Opleiding kinderbegeleider in de kinderopvang, kinderbegeleider 
baby’s en peuters of kinderbegeleider buitenschoolse opvang

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1a58MM4zJ72PuPtlgMunswVfT2oqgr0mh&ll=50.90286285944377%2C4.132797558593739&z=8
http://www.diverscity.be/ktrajecten
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1a58MM4zJ72PuPtlgMunswVfT2oqgr0mh&ll=50.90286285944377%2C4.132797558593739&z=8
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Waar kan ik deze  
opleidingen volgen?

• CVO Brussel campus COOVI Anderlecht
• CVO VOLT - campus Heverlee
• CVO De Oranjerie Diest
• CVO Semper Meise-Jette
• CVO Pro Aalst - Volwassenenonderwijs
• CVO Groeipunt - campus Sint-Amandsberg
• Kisp Volwassenenonderwijs - Aalst 
• CVO Kisp Volwassenenonderwijs - Oudenaarde
• CVO LBC Volwassenenonderwijs Sint-Niklaas
• CVO LBC Berchem
• CVO Encora Berchem
• CVO KISP Antwerpen

• CVO-LBC Campus Merode Mechelen
• CVO LBC Turnhout
• CVO MIRAS - campus Kortrijk
• CVO MIRAS - campus Oostende
• CVO Scala Campus Brugge
• CVO Scala Campus Oostende
• CVO VTI Brugge Campus Boeveriestraat
• CVO QRIOS Hasselt
• CVO GO! CVO Cursa Genk
• CVO Cursa Sint-Truiden
• CVO HIK Mol

Opleiding begeleider in de kinderopvang, 
kinderbegeleider baby’s en peuters en 
kinderbegeleider buitenschoolse opvang

Opleiding verzorgende/ zorgkundige

• CVO Brussel - Campus KAAI
• CVO VTI Leuven - campus Kessel-Lo
• CVO VTI Leuven Campus Tienen
• CVO De Oranjerie Diest
• CVO Groeipunt - campus Ninove
• CVO Groeipunt - campus Eeklo Kisp
• Volwassenenonderwijs - Aalst Sint-Anna
• Kisp Volwassenenonderwijs - Zelzate
• Kisp Volwassenenonderwijs - Antwerpen
• CVO De Vlaamse Ardennen Ronse
• CVO VTI BRUGGE
• CVO VTI TORHOUT
• CVO MIRAS - campus Kortrijk
• CVO MIRAS - campus Ieper
• CVO Miras - ZoWe verpleegkunde Oostende
• GO! CVO Cursa Maasmechelen Eisden

• GO! CVO Cursa Genk
• GO! CVO Cursa Maaseik
• CVO CURSA Sint-Truiden
• CVO QRIOS Hasselt 
• CVO Qrios Tongeren campus viio
• CVO QRIOS Campus WICO Pelt
• CVO Cervo-GO! De Panne
• CVO SCALA Knokke Heist
• CVO Kisp Volwassenenonderwijs - Gent
• CVO LBC Volwassenenonderwijs Sint-Niklaas
• CVO Volwassenenonderwijs LBC Berchem
• CVO LBC Volwassenenonderwijs Turnhout
• CVO Volwassenenonderwijs LBC ‘Brasschaat’
• CVO LBC Mechelen
• CVO HIK Mol
• CVO Encora Berchem

http://www.diverscity.be/ktrajecten
https://www.cvocoovi.be/opleidingen/kinderopvang
https://www.cvovolt.be/tweedekans/begeleider-in-de-kinderopvang
https://www.cvovolt.be/tweedekans/begeleider-in-de-kinderopvang
https://www.cvosemper.be/opleidingen/vakgebied/190/personenzorg-en-lichaamsverzorging/cursus/54074/kinderbegeleider-babys-en-peuters
https://www.cvopro.be/zorg/cursus-kinderopvang/
https://hetperspectief.net/begeleider-kinderopvang
https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/106/diploma-kinderbegeleider
https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/106/diploma-kinderbegeleider
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/kinderzorg/kinderbegeleider-babys-en-peuters
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/kinderzorg/kinderbegeleider-babys-en-peuters
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/kinderbegeleider-babys-en-peuters
https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/106/diploma-kinderbegeleider
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/kinderzorg/kinderbegeleider-babys-en-peuters
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/kinderzorg/kinderbegeleider-babys-en-peuters
https://www.miras.be/opleidingen/vakgebied/24/kinderbegeleider-babys-en-peuters-1
https://www.miras.be/opleidingen/vakgebied/24/kinderbegeleider-babys-en-peuters-1
https://cvoscala.be/nl/groep/personenzorg-31
https://cvoscala.be/nl/groep/personenzorg-31
http://cvo.vtibrugge.be/opleidingen/kinderbegeleider
https://www.qrios.be/opleidingen/zorg/beroepsopleidingen/kinderbegeleider-babys-en-peuters.html&cursusid=Beroepsopleidingen
https://cursa.be/course_categories/specifieke-personenzorg/?c=begeleider-in-de-kinderopvang-standaard
https://cursa.be/course_categories/specifieke-personenzorg/?c=begeleider-in-de-kinderopvang-standaard
https://www.hik.be/OpleidingsVariant?TOGGID=5&TOG_Code=349&TOV_Code=10461
http://www.cvobrussel.be/opleidingen/zorgkunde
https://www.qrios.be/opleidingen/zorg/beroepsopleidingen/zorgkundige.html&cursusid=Beroepsopleidingen
https://www.qrios.be/opleidingen/zorg/beroepsopleidingen/zorgkundige.html&cursusid=Beroepsopleidingen
https://www.cvovolt.be/site/category.php?id=907
https://www.pcvogroeipunt.be/zorgkundigeopleiding
https://hetperspectief.net/zorgkundige
https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/107/diploma-zorgkundige/cursus/4325/zorgkundige
https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/107/diploma-zorgkundige/cursus/4325/zorgkundige
https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/107/diploma-zorgkundige/cursus/4325/zorgkundige
https://www.hetcvo.be/opleidingsgroep/zorgopleidingen/
http://cvo.vtibrugge.be/opleidingen/logistiek-assistent-zorgkundige
http://cvo.vtibrugge.be/opleidingen/logistiek-assistent-zorgkundige
https://www.miras.be/opleidingen/vakgebied/26/logistiek-assistent-zorgkundige
https://www.miras.be/opleidingen/vakgebied/26/logistiek-assistent-zorgkundige
https://www.miras.be/opleidingen/vakgebied/26/logistiek-assistent-zorgkundige
https://cursa.be/course_categories/algemene-personenzorg/?c=zorgkundige
https://cursa.be/course_categories/algemene-personenzorg/?c=zorgkundige
https://cursa.be/course_categories/algemene-personenzorg/?c=zorgkundige
https://cursa.be/course_categories/algemene-personenzorg/?c=zorgkundige
https://www.qrios.be/opleidingen/zorg/beroepsopleidingen/zorgkundige.html&cursusid=Beroepsopleidingen
https://www.qrios.be/opleidingen/zorg/beroepsopleidingen/zorgkundige.html&cursusid=Beroepsopleidingen
https://www.qrios.be/opleidingen/zorg/beroepsopleidingen/zorgkundige.html&cursusid=Beroepsopleidingen
https://www.cervogo.be/nl/opleidingen/zorgkunde-16/cursussen/
https://cvoscala.be/nl/opleiding/verzorgende-291
https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/107/diploma-zorgkundige
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/personenzorg/zorgkundige
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/personenzorg/zorgkundige
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/personenzorg/zorgkundige
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/personenzorg/zorgkundige
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/personenzorg/zorgkundige
https://www.hik.be/OpleidingsVariant?TOGGID=5&TOG_Code=304&TOV_Code=10130
https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/zorgkundige
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Wat betekent tijdens de 
werktijd?

Je kan deze opleiding volgen tijdens de arbeidstijd. Dit wil zeggen dat je voor de 
opleidingsuren (ook de uren van je stage) dienstvrijstelling krijgt. Dit is onafhankelijk van het 
dienstrooster. Het is wel belangrijk hierover goede afspraken te maken met je werkgever.

Vb 1: Uurrooster deeltijds werkende Vb 2: Uurrooster deeltijds werkende

ma 8 tot 12 uur ma 8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

di / di 8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

woe / woe 8 tot 12 uur

do 8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur do /

vrij 8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur vrij /

Stel dat de opleiding plaatsvindt op donderdag en vrijdag (telkens een volledige dag).

• In voorbeeld 1 ga je gewoon werken op maandag. Dinsdag en woensdag ben je thuis. 
Donderdag en vrijdag volg je opleiding.

• In voorbeeld 2 volg je opleiding op donderdag en vrijdag. Die uren opleiding kan je 
terugnemen door bijvoorbeeld maandag en dinsdag niet te komen werken. Die tijd kan je 
dan gebruiken om schoolwerk te doen. 

Opgelet!

• Voor de momenten dat je opleiding volgt, kan 
je geen aanspraak maken op toeslagen en 
vergoedingen die verbonden zijn aan effectieve 
prestaties (vb. overuren of weekendprestaties). 

• Tijdens de weken dat er geen les is, volg je het 
gewone uurrooster zoals dit voorzien is. 

• De CVO’s volgen ook de klassieke 
schoolvakanties: kerst- en paasvakantie maar 
ook herfst- en krokusverlof. In die periodes 
is er geen les, maar kan je eventueel wel je 
stages volgen. 

• Vakantiedagen kunnen niet opgenomen 
worden tijdens de opleidingsdagen.

http://www.diverscity.be/ktrajecten
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Wat betekent met  
behoud van loon?

Tijdens de periode van de opleiding behoud je je volledige loon. Dit omvat: 

• het geïndexeerd brutoloon rekening houdend met de haard- of standplaatsvergoeding en 
de loonschaalverhogingen;

• de eindejaar toelage;
• het vakantiegeld;
• alle sociale voordelen toegekend aan het personeel van de werkgever zoals 

maaltijdcheques, verzekering bijkomend pensioen, enz.

Dit betekent dat er voor jou niets verandert op het vlak van verloning, behalve de eventuele 
vergoeding voor overuren of weekendprestaties die niet geleverd worden

Opgelet!

Voorwaarde is wel dat je aanwezig bent in de lessen en dat je tijdig alles onderstaande documenten 
bezorgt aan Diverscity via ktrajecten@diverscity.be en aan je werkgever. 

• Het inschrijvingsbewijs bij het CVO of opleidingscentrum van je keuze met de vermelding van de 
modules die je volgt

• Je diploma of getuigschrift na het einde van de opleiding

http://www.diverscity.be/ktrajecten
mailto:ktrajecten%40diverscity.be?subject=
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Hoe kan ik mij  
inschrijven?

Is de opleiding volledig 
gratis?

Deze opleiding is volledig gratis met uitzondering van de eventuele aankoop van werkkledij. 
Deze dien je als cursist zelf te betalen. Het CVO of opleidingscentrum rekent de kosten voor het 
inschrijvingsgeld en het cursusgeld rechtstreeks door aan Diverscity. 

Omdat de opleiding volledig gratis is en gebeurt tijdens de arbeidstijd kan je geen gebruik 
maken van opleidingscheques. 

Als je geïnteresseerd bent om een opleiding verzorgende, zorgkundige, 
begeleider(buitenschoolse) kinderopvang, of begeleider kinderopvang baby’s en peuters te 
volgen kan je, nadat je het akkoord hebt gekregen van je werkgever, je inschrijven via volgende 
link: https://bit.ly/inschrijven-ktrajecten. Je vindt de link en alle actuele informatie met onder 
andere de huidige deadline van inschrijven ook op onze website: https://www.diverscity.be/
ktrajecten 

http://www.diverscity.be/ktrajecten
https://bit.ly/inschrijven-ktrajecten
 https://www.diverscity.be/ktrajecten  
 https://www.diverscity.be/ktrajecten  
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Selectie van 
kandidaten?

Nadat je bent ingeschreven kijkt Diverscity na of je voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
Diverscity neemt contact op met je werkgever voor de nodige afspraken. 

Daarna zal je een bevestigingsmail ontvangen van Diverscity. Met het bevestigingsdocument 
dat in bijlage van deze mail zal zitten kan je je vervolgens inschrijven in het CVO of 
opleidingscentrum van je keuze. Vergeet dit document dus zeker niet mee te nemen bij je 
inschrijving. 

Toch kan het zijn dat je aan alle voorwaarden voldoet maar niet kan starten. Wanneer teveel 
medewerkers uit dezelfde dienst de opleiding volgen kan de dienstverlening in het gedrang 
komen. In dit geval zal je misschien 6 maanden later met de opleiding moeten starten. In 
uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de opleidingen volzet zijn. Ook hier zal je misschien 6 
maanden later moeten starten of de opleiding in een ander centrum volgen.
Mocht dit gebeuren, dan gaan we steeds op zoek naar een oplossing samen met jou en je 
werkgever.

http://www.diverscity.be/ktrajecten


Start van de opleiding

Wanneer je ingeschreven bent in het CVO of opleidingscentrum is het nog even wachten tot de 
start van de opleiding (februari of september).  

Intussen zal je werkgever op zoek gaan naar een vervanger voor de tijd dat jij opleiding volgt. 
Je werkgever krijgt van Diverscity alle nodige informatie daaromtrent. 

Dit betekent ook dat er een bijlage aan je arbeidscontract moet getekend worden waar 
de momenten van dienstvrijstelling zijn opgenomen. Mogelijks wijzigt ook je standaard 
uurrooster.

Contact!

02/ 211 55 18 (van ma tot do)

ktrajecten@diverscity.be

www.diverscity.be/ktrajecten 

mailto:ktrajecten%40diverscity.be?subject=
http://www.diverscity.be/ktrajecten 
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