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VOORWOORD
Bent u graag onder de mensen, en helpt u graag wie het al eens fysiek of mentaal
moeilijk heeft?
In dat geval biedt de zorgsector je mooie uitdagingen! Het maakt niet uit of je
al een tijdje werkzoekend bent, eerder in andere sectoren werkte of op oudere
leeftijd twijfelt over welke loopbaan je wil. We willen je graag begeleiden, want
mensen met een hart voor de zorgsector kunnen al hun energie kwijt in de
Brusselse zorgsector.
In deze tweede druk van de oriëntatiegids hebben het Huis voor Gezondheid
samen met Tracé Brussel en tal van andere partners alle Nederlandstalige
zorgopleidingen in Brussel samengebracht. Zo kunnen we iedereen die zich wil
inzetten in de sector helpen naar een geschikte Nederlandstalige zorgopleiding.
Naast Nederlandstaligen zijn er natuurlijk veel Brusselaars die een andere taal
spreken dan het Nederlands. Uw beheersing van andere talen kan met andere
woorden een troef zijn, gezien vele Brusselse patiënten zelf ook andere talen
spreken.
Consulenten, trajectbegeleiders en ondersteuners die persoonlijke begeleiding
geven kunnen met deze gids aan de slag. Digitale versies van deze oriëntatiegids
vind je terug op de websites: www.huisvoorgezondheid.be/student/2de-carriere
en schakelsnaarwerk.be/nl/nog-meer-opleidingsinformatie
We willen van harte de vele partners in de social-profit inschakelingssector
bedanken voor het mooie werk om deze bundel samen te stellen. En we wensen
alle toekomstige deelnemers een mooie carrière in de zorgsector toe!
Deze gids is digitaal beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.
Brussel, april 2016
Bianca Debaets
VGC Collegelid Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen
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FOREWORD
Are you a social person, and do you like to help people with physical or mental
difficulties? In that case the Brussels healthcare sector offers you interesting
challenges! It doesn’t matter if you’re a jobseeker for a while, or if you previously
worked in other sectors or having an older age. We would like to help you with
your educational and professional orientation since people with a heart for the
healthcare sector could use all of their energy in this field.
In this second edition of the Orientation Guide, Huis voor Gezondheid, Tracé
Brussel and many other organizations in the Brussels social profit sector
gathered all Dutch-speaking study programs in Brussels. With this initiative
we are able to orientate everyone with interests in health care. Apart from the
Dutch speaking audience there are of course many Brussels residents who
speak another language than Dutch. Your command of other languages can be
an asset since many patients in Brussels speak other languages as well.
Consultants, counselors and support staff who offer personal guidance could
use this guide as a principal orientation tool. Digital versions of this orientation
guide are available via the following websites: www.huisvoorgezondheid.
be/student/2de-carriere and www.schakelsnaarwerk.be/nl/nog-meeropleidingsinformatie
We would like to thank very much the many partners in the social profit sector
for their important contribution towards this publication. We wish all future
participants a successful career in healthcare!
This guide is digitally available in Dutch, English and French.
Brussels, April 2016
Bianca Debaets
Member of the Board of the Flemish Community Commission responsible for
Welfare, Health, Family and Equal Opportunities
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PRÉFACE
Vous êtes une personne chaleureuse qui aime aider ses proches, même s’ils
ont des problèmes ou des difficultés physiques ou mentales? Alors, le secteur
des soins de santé à Bruxelles vous propose des défis intéressants! Peu importe
que vous soyez demandeur d’emploi, que vous travaillez déjà dans d’autres
secteurs, ou pensez à changer de parcours professionnel après quelques années
d’expérience. Nous sommes là pour vous aider dans votre orientation scolaire et
professionnelle, pour vous mettre sur les rails dans le secteur des soins de santé,
car notre cœur bat pour la même cause.
Dans cette deuxième édition du Guide d’Orientation, Huis voor Gezondheid,
Tracé Brussel et plein d’autres organisations actives dans le secteur Bruxellois
de la réinsertion sociale ont recueilli toutes les formations néerlandophones en
soins de santé à Bruxelles. Grâce à cette initiative, nous aidons toute personne
intéressée par le secteur des soins à trouver sa formation. A côté du public
néerlandophone, il y a bien sûr beaucoup de Bruxellois qui parlent une autre
langue que le néerlandais. Votre maîtrise d’autres langues peut être un atout en
raison du fait qu’à Bruxelles de nombreux patients parlent aussi d’autres langues.
Ce guide s’adresse aux conseillers, accompagnateurs de parcours et autres
professionnels qui offrent une assistance personnelle au cours du processus
d’orientation.
Les versions numériques de ce guide d’orientation sont disponibles sur
les sites suivants: www.huisvoorgezondheid.be/student/2de-carriere et
schakelsnaarwerk.be/nl/nog-meer-opleidingsinformatie
Nous tenons à remercier les nombreux partenaires pour leur contribution à
cette ouvrage et nous souhaitons à tous les futurs participants une carrière
réussie dans les soins de santé!
Ce guide est disponible en ligne en néerlandais, anglais et français.
Bruxelles, avril 2016
Bianca Debaets
Membre du Collège de la Commission communautaire flamande chargée du
bien-être, de la santé, de la famille et de l’égalité des chances
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INLEIDING
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er veel jobs in de zorgsector.
Zorgverleners die ook Nederlands spreken zijn er heel welkom. Er zijn in Brussel
verschillende goede Nederlandstalige zorgopleidingen. Maar niet iedereen kent
het gevarieerde aanbod. Deze publicatie informeert Brusselse geïnteresseerden
en hun trajectbegeleiders over de verschillende opleidingen in de zorgsector en
de mogelijke ondersteuning. De publicatie is vooral bedoeld voor mensen die
niet rechtstreeks uit het secundair onderwijs instromen in zorgopleidingen.
We richten ons op mensen die op volwassen leeftijd voor een toekomst in de
zorg kiezen. We richten ons vanwege de multiculturele Brusselse samenleving
in het bijzonder op mensen die meertalig zijn.
Er is veel vraag naar zorgverleners, maar er zijn ook andere redenen om te
kiezen voor een job in de zorg. Zo kan je makkelijk werk vinden in binnen- en
buitenland. Je werkt veel samen met collega’s en je werk wordt gewaardeerd
door gebruikers en patiënten. Vaak heb je flexibele werktijden en kan je
doorgroeien. Tot slot verdien je een goed loon en is het werk afwisselend.
Deze publicatie kadert in de Vlaamse campagne ‘Een zorgjob: ik ga ervoor’.
Deze campagne wil de zorgsector promoten bij iedereen die een opleiding of
job zoekt in de zorg. Meer informatie over de campagne vind je op
www.ikgaervoor.be. De site bevat informatie over Nederlandstalige
zorgopleidingen, informatieve filmpjes en zoekmachines voor interessante
jobs en opleidingen. Zorgverleners, werkgevers en consulenten kunnen via
het professionele luik www.ikgaervoor.be/pro materiaal downloaden om de
campagne zelf te promoten.
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We geven in hoofdstuk 1 informatie over persoonlijke begeleiding bij het zoeken
naar een zorgopleiding. Je kan Brusselse zorgopleidingen bezoeken om te
kijken of een job in de zorg bij jou past. In hoofdstuk 2 geven we informatie
over ondersteuning bij Nederlands leren. In hoofdstuk 3 vind je informatie
over financiële ondersteuning en studiebeurzen. Hoofdstuk 4 gaat over
kinderopvang. Het 5e hoofdstuk gaat over de combinatie werken en leren.
In hoofdstuk 6 vind je informatie over de erkenning van buitenlandse diploma’s
en competenties. In hoofdstuk 7 vind je een overzicht van diverse Brusselse
Nederlandstalige zorgopleidingen en werkervaringsprojecten. Per opleiding
krijg je informatie over de inhoud, de kosten, vrijstellingsmogelijkheden en de
combinatie van de opleiding met andere activiteiten. Je vindt in hoofdstuk 8
onze contactinformatie.
Deze gids is digitaal in het Engels en het Frans te raadplegen.
Veel leesplezier!
Huis voor Gezondheid,
April 2016
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AFKORTINGEN EN UITLEG SYMBOLEN

Veel voorkomende afkortingen
BAZW
bon
CBE
CVO
VDAB
EVC
NARIC
NT2
RVA
VOSPA
IBO
OKOT

Begeleiding Actief Zoeken naar Werk
Brussels onthaalbureau voor inburgering
Centrum voor Basiseducatie
Centrum Voor Volwassenonderwijs
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Erkenning Van Competenties
National Academic (and professional) Recognition
and Information Centre
Nederlands tweede taal
Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening
Vooropleiding social profit voor anderstaligen
Individuele beroepsopleiding
Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten

Veel voorkomende symbolen
Logo van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Wanneer dit logo bij de opleidingsinformatie in hoofdstuk 7
staat afgedrukt dan wordt de opleiding erkend door de VDAB.
Opleidingen die volgens de RVA, Actiris of VDAB toeleiden
tot knelpuntberoepen
tttt
sttt
sstt
ssst
ssss

Geen of zeer beperkte kennis Nederlands
1.1 behaald
2.1 behaald
2.2 of 2.3 behaald
2.4 behaald of hoger

Meer toelichting op p. 93
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