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MONITORING EN ANALYSE 

OD 1: We verfijnen onze kennis van de bouwsector 

We werken verder op de oefeningen uit het vorige jaaractieplan. We verfijnen de verschillende deelaspecten en gaan 

dieper bij concrete vragen. 

Actie 1. We hebben een basis voor een sectorfoto en finaliseren deze op vraag voor specifieke 

subsectoren en regio’s. 

Actie 2. Er zijn afspraken om de verschillende partners te voorzien van het nodige cijfermateriaal 

voor interne monitoring en opvolging.  

Actie 3. Het monitoringsdocument met betrekking tot de opleidingsprojecten blijven we verder 

ontwikkelen. Extra aandacht gaat naar de opvolging van opleidingen i.s.m. bouwheren. 

Actie 4. We communiceren de resultaten naar relevante partners. Opvallende zaken worden 

opgenomen in de website.  
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OPLEIDINGSTRAJECTEN ORGANISEREN SAMEN MET BOUWHEREN 

Talentenwerf faciliteert en organiseert projecten op de werven die door de openbare bouwheren worden aanbesteed. 

Deze projecten hebben zowel werkzoekenden/instructeurs als leerkrachten/leerlingen/studenten als doelgroep. 

Een overzicht van de momenteel aanbestede/gegunde/lopende projecten is te vinden onder de bijlages. 

OD 2: Acties in het kader van projectontwikkeling 

Actie 5. In april organiseren we verschillende werkgroepen om via diverse kanalen en doelgroepen 

input te krijgen over mogelijke opleidingsinhouden, gedeeltelijk i.s.m. Artesis Plantijn 

Hogeschool. 

Actie 6. We zetten samenwerkingen op met diverse partijen in het kader van toekomstige 

projecten. Dit is o.a. Thomas More, andere sectoren …  

Actie 7. Er is een structurele samenwerking met Artesis Plantijn Hogeschool 

OD 3: Acties in het kader van projectuitvoering  

Actie 8. We brengen in kaart wat er nodig is om opleidingsprojecten kwalitatief te organiseren op 

werven. Dit gaat onder meer om: concrete ontwikkeling opleiding, rekrutering kandidaten, 

voor- en nazorg. 

Actie 9. We ontwikkelingen een voortgangsrapportage dat voldoet aan de verwachtingen van de 

verschillende partijen. We ontwikkelen dit in samenwerking met deze partijen (TW, 

bouwheer en bouwbedrijf). 

OD 4: Acties in het kader van methodiekontwikkeling en -verspreiding 

Actie 10. We ontwikkelen een betrouwbaar meetinstrument om de resultaten in kaart te brengen. 

Indien mogelijk met een studiebureau met expertise en geloofwaardigheid. 

Actie 11. We versterken de interne communicatie over de opleidingsprojecten om de gedragenheid 

te bevorderen.  

Actie 12. We communiceren over de opleidingsprojecten. 

Actie 13. We ontwikkelen de methodiek verder in samenwerking met de BAM en andere 

bouwheren (o.a. bekijken we de mogelijkheid tot verbreding van de doelgroep). 

Actie 14. We onderzoeken i.s.m. AOB of deze methodiek een plaats kan vinden binnen het project 

van ‘de scholen van morgen’. 

 

KPI: Talentenwerf is voorbereid en georganiseerd om de opleidingsprojecten op de werf Linkeroever 

uit te voeren. 

 

 Financiering opleidingen met bouwheren 

De kosten bij deze opleidingstrajecten zijn grosso modo als volgt op te delen: 

− Communicatiekost – werkingsbudget TW (Stad Antwerpen & Prov. Antwerpen) 

− Voor- en vervolgopleidingen – projectbudget VDAB 

− Opleiding op de werf – budget binnen aanbesteding 

− Personeelsomkadering – cfr. organisatie TW  



 
5 / 20 

 

 

OPLEIDINGSTRAJECTEN ORGANISEREN SAMEN MET BOUWBEDRIJVEN 

De acties die hieronder beschreven staan gaan uit van ongewijzigd beleid. Naar aanleiding van een aantal inhoudelijke 

discussies in het kader van de organisatieontwikkeling van Talentenwerf (zie OD 15) kunnen hier bepaalde wijzigingen in 

komen. 

OD 5: Acties in het kader van projectontwikkeling 

Kennis, expertise en een netwerk samenbrengen zijn noodzakelijk voor het vinden van nieuwe projectopportuniteiten.  

Actie 15. Er is op regelmatige basis overleg in functie van mogelijke projecten (overleg TW, overleg 

Constructiv, dagelijks bestuur TW, overleg VDAB …) Expertise wordt gehaald uit ervaringen 

door bedrijfscontacten, openstaande vacatures …  

Actie 16. Er is een systematische communicatie om bedrijven kennis te laten maken met onze 

werking (zie verder onder communicatie). 

Actie 17. Bedrijven worden op verschillende manieren en via verschillende kanalen benaderd. 

Bedrijven worden steeds benaderd in functie van potentiële projecten. 

Actie 18. We verkennen nieuwe concepten, methodieken, doelgroepen voor de 

opleidingsprojecten. 

KPI: Er is een gezond evenwicht tussen het aantal projecten in de initiatiefase (8*) – ontwikkelfase (5*) 

en uitvoeringsfase (5*). * het gemiddelde van de vorige vier trimesteriele metingen. 

OD 6: Acties in het kader van de projectuitvoering 

Actie 19. We organiseren projecten werfplekleren en experimenteren verder met de methodiek.  

Actie 20. We hebben een communicatiestrategie die zich enerzijds focust op de methodiek van 

werfplekleren, anderzijds op elk individueel project. 

KPI: we streven naar een bevestiging en indien mogelijk stijging van het aantal projecten van 2016 (13 

opleidingstrajecten). Dit behoudens de financiële mogelijkheden en toekomstige prioriteiten. 

OD 7: Acties in het kader van de transfer 

Individuele projecten opnemen binnen een vast opleidingsaanbod is vaak niet evident of mogelijk. Doordat elk project tot 

stand komt i.s.m. bedrijven is het belangrijk per project het volledige ontwikkelproces te doorlopen. Ook als dit min of meer 

een herhaling is. Talentenwerf wil in de eerste plaats ondersteuning bieden aan andere bij het ontwikkelen van een 

gelijkaardige methodiek. 

Actie 21. We communiceren veelvuldig over de methodiek met verschillende opleidingspartners. 

We ondersteunen initiatieven om variaties van de methodiek werfplekleren te 

organiseren buiten Talentenwerf.  
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SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS EN BOUWBEDRIJVEN BEVORDEREN 

OD 8: Bedrijven als nieuwe leeromgeving – bedrijven versterken  

In februari wordt het onderzoek bedrijven als nieuwe leeromgeving afgerond. Dit onderzoek moet aanbevelingen geven om 

bedrijven te ondersteunen in hun nieuwe rol, nl partner bij opleidingen. Wij willen in de eerste plaats opleidingsinstellingen 

informeren en tools geven zodat zij hun bedrijven kunnen ondersteunen. 

Actie 22. We ronden het onderzoek bedrijven als nieuwe leeromgeving i.s.m. Tempera af. 

Actie 23. We verspreiden de resultaten zo breed mogelijk. 

Actie 24. Op basis van de resultaten ontwikkelen we tools waarmee opleidingsinstellingen aan de 

slag kunnen. 

Actie 25. We zoeken samenwerkingen om tools te ontwikkelen en te zorgen voor een zo breed 

mogelijke verspreiding, hiervoor wordt o.a. gekeken naar Europese middelen.  

Actie 26. We verwerken de resultaten in onze communicatiestrategie naar bedrijven. Naast het 

versterken van de leeromgeving heeft dit ook als doel om nieuwe bedrijven te 

sensibiliseren en informeren over hun mogelijke nieuwe rol. 

Actie 27. We communiceren bestaande maatregelen om bedrijven te ondersteunen in hun rol 

(mentoropleiding, meng de mentor, rsz korting voor mentoren…). 

OD 9: Scholen als opleidingspartner van bedrijven – scholen ondersteunen 

Scholen moeten zichzelf als opleidingspartner van bedrijven beschouwen. Dit houdt een actieve houding in t.a.v. die 

bedrijven; zelf naar bedrijven gaan, het opleidingsproces op de werkvloer mee sturen, bouwbedrijven ondersteunen in hun 

rol van opleider … We willen scholen ondersteunen in deze nieuwe rol. 

Duurzaam netwerk uitbouwen 

Actie 28. Opleidingstraject duurzaam netwerken met bouwbedrijven. Het eerste traject krijgt een 

evaluatie. Op basis hiervan wordt een tweede traject opgezet. 

Actie 29. We zoeken naar een externe partner die dit traject zelf zou kunnen aanbieden zonder 

tussenkomst van Talentenwerf. 

Actie 30. We organiseren kortere vormingsmomenten rond duurzaam omgaan met bouwbedrijven. 

Bedrijven als opleidingspartner 

Zie ook de acties onder OD 6. 
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OD 10: We ondersteunen opleiden op diverse werven  

Veiligheid en aansprakelijkheid zijn belangrijke thema’s op de werf. We blijven scholen hierin ondersteunen. 

Actie 31. We informeren en sensibiliseren over veiligheid en aansprakelijkheid op leerwerven. 

Actie 32. We besteden aandacht aan het thema veiligheid op de bouwonderwijsdag. 

Actie 33. We informeren over de mogelijkheid om veiligheidsopleidingen te volgen. 

Actie 34. Elke twee maanden verspreiden we een affiche rond het thema veiligheid. 

We ondersteunen scholen bij bouw specifieke reglementering 

Actie 35. We delen onze expertise rond werfmeldingen en andere verplichtingen tijdens 

opleidingen op de werf. 

Actie 36. We zoeken met scholen naar pragmatische oplossingen op schoolniveau voor de VCA 

problematiek (we stemmen hiervoor af met Talentenfabriek). 

OD 11: We organiseren opleidingsprojecten op bouwwerven 

Actie 37. We organiseren diverse projecten voor leerlingen en leerkrachten in het kader van de 

werven van de BAM. Zie bijlage 1-3 voor meer details. 

OD 12: Versterken van bouwopleidingen 

Actie 38. We organiseren een bouwonderwijsdag met als doelstelling het aanbod gebundeld te 

communiceren aan de scholen. Dit i.s.m. Constructiv, VDAB en RTC. 

Actie 39. We organiseren bouwworkshops om jongeren te laten kennismaken met 

bouwopleidingen in het deeltijds onderwijs. Op het einde van dit schooljaar volgt een 

grondige input-output evaluatie. 

 

TALENTENWERF DEELT HAAR BOUWEXPERTISE 

OD 13: We ondersteunen acties binnen de STEMstrategie 

Actie 40. We ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen van tools om breed te informeren over 

bouwopleidingen (o.a. voor jaco’s). 

Actie 41. We ondersteunen sector-overschrijdende acties binnen de Talentenhuizen (haaitech). 

OD 14: We werken met partners samen voor de tewerkstelling van specifieke kansengroepen. 

Talentenwerf werkt projectmatig samen met organisaties in functie van de opleiding en/of tewerkstelling van specifieke 

kansengroepen. Talentenwerf wil zijn expertise met mogelijkheden en moeilijkheden op de arbeidsmarkt hierover delen en 

mee zoeken naar eventuele oplossingen. 

Actie 42. We delen onze sectorexpertise met organisaties die werkzoekenden met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. 
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ORGANISATIEONTWIKKELING TALENTENWERF 

OD 15: Evaluatie en actualisatie van het samenwerkingsverband  

De opleidingsprojecten i.s.m. de BAM krijgen een steeds groter aandeel in de activiteiten van Talentenwerf. De 

engagementen die hieruit voortvloeien overstijgen ook de engagementen binnen het jaaractieplan. Tijd voor een grondige 

evaluatie en vooruitblik van het samenwerkingsverband. Een eerste denkoefening leidde tot onderstaande basisprincipes. 

Deze moet begin 2017 leiden tot een concreet business plan. 

Talentenwerf 2017 

Grosso modo zijn er drie opdrachten te onderscheiden in de opdracht van Talentenwerf. (1) opleiden 

ism bouwheren, (2) opleiden ism bouwbedrijven en (3) opleidingen ondersteunen bij alle facetten van 

werkplekleren.  

Het opleiden met bouwheren vormt historisch de bestaansreden voor Talentenwerf en staat dus niet 

ter discussie. Doordat de grote werken uitgesteld werden bouwde Talentenwerf expertise op rond 

opleiden op de werf binnen de verschillende projecten werfplekleren. Na een lange aanloop merken 

we dat het mogelijk moet zijn om ongeveer een 12-15-tal projecten werfplekleren per jaar te 

organiseren. Uiteraard wel op voorwaarde dat er voldoende ruimte voor is (prospectie, rekrutering, 

opleiding, nazorg).  

De verschillende partners van Talentenwerf vinden de meerwaarde van (2) voor de projecten van (1) 

te belangrijk om exclusief met bouwheren verder te werken. De twee systemen zullen elkaar positief 

beïnvloeden en versterken. We kiezen er dus voor om de huidige werken te versterken om beide 

methodieken kwalitatief te kunnen uitvoeren. 

Daarom wordt er in het eerste trimester van 2017 gewerkt aan een nieuw businessplan van 

Talentenwerf. Hierin zullen de noden beschreven staan om de uitgebreidere opdracht van 

Talentenwerf te kunnen volbrengen. Focus ligt hierbij onder andere op structuur 

samenwerkingsverband, betrokken organisaties, functie-inhouden, financieel kader, personeel … 

Dit alles moet uitmonden in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het statuut en de vorm van dit 

laatste moet in een latere fase bepaald worden. 
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TACTISCHE DOELEN - COMMUNICATIE 

TD 1: We communiceren voor het realiseren van de doelstellingen 

Talentenwerf heeft een communicatiestrategie die zich richt op verschillende doelgroepen. 

Actie 43. Bouwbedrijven worden systematisch en via verschillende kanalen benaderd i.v.m. onze 

samenwerkingen met bouwbedrijven. 

Actie 44. Partners van Talentenwerf worden op regelmatige basis geïnformeerd over de werking 

van Talentenwerf. Dit voornamelijk via nieuwsbrieven en het jaarverslag. 

Actie 45. Onderwijs  wordt geïnformeerd over de verschillende acties die georganiseerd worden 

voor hen. In de eerste plaats via de nieuwsbrief. 

Actie 46. Deelnemers aan opleidingen, voor hen wordt een nieuwe site ontwikkeld waar men zich 

kan inschrijven voor de verschillende projecten. (zowel werkzoekenden, onderwijs als 

andere… ) 

Actie 47. Werf Linkeroever, we werken een strategie uit om te communiceren over onze projecten 

op BAM-werven complementair aan de bestaande strategie van de huidige website.  

TACTISCHE DOELSTELLING – HR BELEID TALENTENWERF 

TD 2: We investeren in de competentieontwikkeling van de medewerkers 

Actie 48. Elke twee à drie maanden organiseert één teamlid een opleidingsmoment over één of 

meerdere bouwberoepen. 

Actie 49. We organiseren één keer jaar een teamversterkende activiteit voor de medewerkers van 

Talentenwerf. 

Actie 50. De medewerkers participeren aan voor Talentenwerf relevante congressen en seminaries.  

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 

1. De partners engageren zich om de nodige mensen en middelen ter beschikking te stellen om het 

JAP 2017 uit te voeren. 

 

2. De moederorganisaties besteden aandacht aan permanente organisatieontwikkeling in functie 

van hun participatie binnen het samenwerkingsverband. 

 

3. TW wordt gedragen door de moederorganisaties en kan op hen en hun netwerk beroep doen 

voor het verwezenlijken van haar doelstellingen. 
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PARTNER ONDERSTEUNING BIJ UITVOERING JAP 

Ondersteuning: 

� Agnes Van Look Stad Antwerpen: ondersteuning communicatiestrategie. 

� Sandra Van Loo VDAB Antwerpen: ondersteuning communicatie. 

� Kristel Rombaut Stad Antwerpen: ondersteuning monitoring & analyse. 

� Greet Van Dooren en Annelies Vandaele VDAB: ondersteuning monitoring & analyse 
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BIJLAGE 1 OPLEIDINGSPROJECTEN IJZERLAAN (2016-2017) 

A. BETONNEREN 

Doelgroep: werkzoekenden (5 cursisten). 

Omschrijving: deze opleiding is een vervolgopleiding van de 

bestaande opleiding bekisten bij de VDAB. Tijdens de 

vervolgopleiding nemen de cursisten deel aan het 

productieproces. Zowel onder de vorm van stage als begeleide 

instructie in groep. Onderdelen van de vervolgopleiding zijn: 

bekistingen vullen, vloeren storten, eventuele fouten in het 

beton na het ontkisten herstellen, zuiveringsbeton storten,... 

Deze opleiding duurt één week. 

Taakafspraken: Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. 

In overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die 

kunnen deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan 

uitgewerkt. Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de 

cursisten. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het 

instructiemateriaal en de instructeur (of het inhuren ervan). 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van 

de instructeur voor één week en 3 volle dagen voorbereiding, 

afspraken, selectie en evaluatie. De opdrachtnemer is ook 

verantwoordelijk voor de materiaalkost. 

B. GRONDWERK/RIOLERINGEN 

Doelgroep: werkzoekenden (8 tot 12 cursisten) 

Omschrijving: deze opleiding tot  arbeider rioleringswerken 

duurt één week. Na een vooropleiding nemen de kandidaten 

deel aan het productieproces (renovatie van bestaande 

rioleringssystemen of bij aanleg van nieuwe rioleringen). Dit kan 

zowel onder vorm van een stage zijn als via collectieve 

begeleide instructie. 

Taakafspraken: Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. 

In overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die 

kunnen deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan 

uitgewerkt. Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de 

cursisten. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het 

instructiemateriaal en de instructeur (of het inhuren ervan). 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van 

de instructeur voor één week en 3 volle dagen voorbereiding, 

afspraken, selectie, evaluatie  en het opleidingsmateriaal. 

C. GRONDWERK/RIOLERINGEN (HERHALING) 

Doelgroep: werkzoekenden (8 tot 12 cursisten) 

Omschrijving: deze opleiding tot  arbeider rioleringswerken 

duurt één week. Na een vooropleiding nemen de kandidaten 

deel aan het productieproces (renovatie van bestaande 

rioleringssystemen of bij aanleg van nieuwe rioleringen). Dit kan 

zowel onder vorm van een stage zijn als via collectieve 

begeleide instructie. 

Taakafspraken: Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. 

In overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die 

kunnen deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan 

uitgewerkt. Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de 

cursisten. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het 

instructiemateriaal en de instructeur (of het inhuren ervan). 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van 

de instructeur voor één week en 3 volle dagen voorbereiding, 

afspraken, selectie, evaluatie  en het opleidingsmateriaal. 

D. HORIZONTALE BUISDOORPERSING 

Doelgroep: werkzoekenden (2 cursisten) 

Duurtijd: een volledige doorpersing, minimum duur tijd één 

week, met een mogelijke uitbreiding indien de volledige 

doorpersing nog niet is afgerond. Aan elke verschillende fase 

moet actief kunnen deelgenomen worden. 

Omschrijving: Een groep van 5 kandidaten krijgt de kans om op 

de werf de verschillende fases van een doorpersing mee te 

volgen en actief te helpen bij de uitvoering van de verschillende 

technieken of onderdelen in het proces. Ook dienen zij te 

kunnen deelnemen aan alle randactiviteiten op de werf eigen 

aan dit proces. 

De kandidaten krijgen via talentenwerf op voorhand 

basisopleiding van tien dagen. 

Taakafspraken: Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. 

In overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die 

kunnen deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan 

uitgewerkt. Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de 

cursisten. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het 

instructiemateriaal en de instructeur (of het inhuren ervan). 

De opdrachtnemer stelt een instructeur ter beschikking en is 

aanwezig op de voorbereiding en selectie (anderhalve week 

opleiding voorzien en drie dagen voorbereiding). Daarnaast 

stelt de opdrachtnemer het benodigde materiaal voor de 

opleiding ter beschikking.  

E. WEGENWERKEN/TIJDELIJKE WEGEN. 

Doelgroep: Jongeren deeltijds onderwijs (ongeveer 12 

leerlingen). 

Omschrijving: de leerlingen krijgen een opdracht voor het 

aanleggen van een stuk van de tijdelijke wegenissen inclusief de 

nutsvoorzieningen. De leerlingen voeren deze opdracht uit 

onder toezicht van hun eigen leerkracht. Belangrijk is het 

werken in de reële situatie met onder andere dezelfde tijdsdruk 

en kwaliteitseisen. 

Deze opleiding duurt één week. 

Taakafspraken: Talentenwerf informeert en zoekt scholen om 

dit project uit te voeren. In overleg wordt de uit te voeren 

opdracht bepaald. De opdrachtnemer zorgt voor opvolging 

zodat alles gebeurt binnen de vooropgestelde verwachtingen.  

De opdrachtnemer stelt een persoon ter beschikking om voor te 

bereiden en af te stemmen (twee dagen voorbereiding en 

afspraken maken, elke dag van het project anderhalf uur 

opvolging). De opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor 

het aanleveren van het nodige materiaal. 

F. WAPENINGSTECHNIEKEN 

Doelgroep: Jongeren deeltijds onderwijs (ongeveer 8 

leerlingen). 

Omschrijving: De opleiding omvat onder andere volgende 

technieken: ijzervlechten, lassen van wapeningsstaven, plooien 

van staven, branden slijpen of knippen van de staven en 

planlezen op de werf. In afspraak kunnen bepaalde onderdelen 

(zoals planlezen) op voorhand gebeuren of voorbereid worden.  

De leerkracht en de leerlingen krijgen de opdrachten gebrieft en 

kunnen zelfstandig aan de slag. 

Deze opleiding duurt één week. 
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Taakafspraken: Talentenwerf informeert en zoekt scholen om 

dit project uit te voeren. In overleg wordt de uit te voeren 

opdracht bepaald. De opdrachtnemer zorgt voor opvolging 

zodat alles gebeurt binnen de vooropgestelde verwachtingen.  

De opdrachtnemer stelt een persoon ter beschikking om voor te 

bereiden en af te stemmen (twee dagen voorbereiding en 

afspraken maken, elke dag van het project anderhalf uur 

opvolging). De opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor 

het aanleveren van het nodige materiaal en de plannen. 

G. WAPENINGSTECHNIEKEN (HERHALING) 

Doelgroep: Jongeren deeltijds onderwijs (ongeveer 8 

leerlingen). 

Omschrijving: De opleiding omvat onder andere volgende 

technieken: ijzervlechten, lassen van wapeningsstaven, plooien 

van staven, branden slijpen of knippen van de staven en 

planlezen op de werf. In afspraak kunnen bepaalde onderdelen 

(zoals planlezen) op voorhand gebeuren of voorbereid worden.  

De leerkracht en de leerlingen krijgen de opdrachten gebrieft en 

kunnen zelfstandig aan de slag. 

Deze opleiding duurt één week. 

Taakafspraken: Talentenwerf informeert en zoekt scholen om 

dit project uit te voeren. In overleg wordt de uit te voeren 

opdracht bepaald. De opdrachtnemer zorgt voor opvolging 

zodat alles gebeurt binnen de vooropgestelde verwachtingen.  

 

De opdrachtnemer stelt een persoon ter beschikking om voor te 

bereiden en af te stemmen (twee dagen voorbereiding en 

afspraken maken, elke dag van het project anderhalf uur 

opvolging). De opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor 

het aanleveren van het nodige materiaal en de plannen. 

H. BEKISTEN 

Doelgroep: leerlingen voltijds bouwonderwijs. (100 leerlingen in 

groepen van ongeveer 12 leerlingen) 

 

Omschrijving: De leerlingen krijgen een tweedaagse opleiding 

bekistingen. Enerzijds is er een theoretisch luik met werfbezoek 

waarbij bekistingswerk bekeken wordt. Anderzijds zijn er een 

aantal praktijkoefeningen waarbij werken bij een hijswerktuig, 

bekisten en bewapening aan bod komen. Per groep nemen 

theorie en praktijk samen 1 dag in beslag. Er is een aparte 

opleidingsdag/voorbereiding voorzien voor de leerkrachten.  

 

Taakafspraken: Talentenwerf zorgt voor de communicatie bij 

scholen en verzorgt de inschrijvingen en het vervoer naar de 

werf. De oefeningen worden in overleg en op basis van de 

mogelijkheden bepaald.  

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ter beschikking 

stellen van twee instructeurs (waaronder één in een 

hijswerktuig), een hijswerktuig en bekistingsmaterialen. 

I. VEILIGHEID OP DE WERF - COLLECTIEVE 

BESCHERMINGSMIDDELEN 

Doelgroep:  leerlingen voltijds en deeltijds onderwijs (150 

leerlingen in groepen van 15 tot 20 leerlingen). 

Omschrijving: De leerlingen krijgen een theoretische toelichting 

gevolgd door een praktische rondgang. De focus ligt op de 

algemene veiligheid en de specifieke taken die in dit kader 

moeten gebeuren. Dit gebeurt onder toezicht of aansturing van 

een preventieadviseur. 

Taakafspraken: Talentenwerf zorgt voor de communicatie bij 

scholen en verzorgt de inschrijvingen en het vervoer naar de 

werf. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een 

instructeur ter plaatse voor zowel het theoretisch gedeelte als 

de rondgang op de werf. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor voorbereiding en 

begeleiding op de dag. De opleiding wordt tien keer gegeven. 

(twee dagen voorbereiding, afspraken maken en opvolging, tien 

dagen project) 

J. VEILIGHEID OP DE WERF - COLLECTIEVE 

BESCHERMINGSMIDDELEN (HERHALING) 

Doelgroep: leerlingen voltijds en deeltijds onderwijs (150 

leerlingen in groepen van 15 tot 20 leerlingen). 

Omschrijving: De leerlingen krijgen een theoretische toelichting 

gevolgd door een praktische rondgang. De focus ligt op de 

algemene veiligheid en de specifieke taken die in dit kader 

moeten gebeuren. Dit gebeurt onder toezicht of aansturing van 

een preventieadviseur. 

Taakafspraken: Talentenwerf zorgt voor de communicatie bij 

scholen en verzorgt de inschrijvingen en het vervoer naar de 

werf. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een 

instructeur ter plaatse voor zowel het theoretisch gedeelte als 

de rondgang op de werf. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor voorbereiding en 

begeleiding op de dag. De opleiding wordt tien keer gegeven. 

(twee dagen voorbereiding, afspraken maken en opvolging, tien 

dagen project). 
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BIJLAGE 2 OPLEIDINGSPROJECTEN SCHIJNPOORT (2016-2017) 

A. DOORPERSINGEN (2 KEER). 

Doelgroep: werkzoekenden (2 cursisten) 

Duurtijd: Een volledige doorpersing, minimum duurtijd 5 

werkdagen, met een mogelijke uitbreiding indien de volledige 

doorpersing nog niet is afgerond. Aan elke verschillende fase 

moet actief kunnen deelgenomen worden. 

Omschrijving: Een groep van 2 cursisten krijgt de kans om op de 

werf de verschillende fases van een doorpersing mee te volgen 

en actief te helpen bij de uitvoering van de verschillende 

technieken of onderdelen in het proces. Ook dienen zij te 

kunnen deelnemen aan alle randactiviteiten op de werf eigen 

aan dit proces. 

De kandidaten krijgen via talentenwerf op voorhand 

basisopleiding van tien dagen. 

Taakafspraken:  Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. 

In overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die 

kunnen deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan 

uitgewerkt. Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de 

cursisten. De betrokken aannemer is verantwoordelijk voor het 

instructiemateriaal en de instructeur (of het inhuren ervan). 

De opdrachtnemer stelt een instructeur ter beschikking en is 

aanwezig op de voorbereiding en selectie (7 dagen opleiding en 

drie dagen voorbereiding en evaluatie). Daarnaast stelt de 

opdrachtnemer het benodigde materiaal voor de opleiding ter 

beschikking.  

B. DAMPLANKEN 

Doelgroep werkzoekenden (2 cursisten) 

Duurtijd: Minimum duurtijd 5 werkdagen, waarbij er 

verschillende damplanken per dag geplaatst worden (trillen of 

heien) met een mogelijke uitbreiding, indien de werken niet 

vorderen zoals gepland.  Aan elke verschillende fase moet actief 

kunnen deelgenomen worden. 

Omschrijving: Een groep van 2 kandidaten krijgt de kans om op 

de werf de verschillende fases van plaatsing van damplanken 

mee te volgen en actief te helpen bij de uitvoering van de 

verschillende technieken of onderdelen in het proces. Ook 

dienen zij te kunnen deelnemen aan alle randactiviteiten op de 

werf eigen aan dit proces. 

De kandidaten krijgen via Talentenwerf op voorhand een 

basisopleiding van tien dagen. 

Taakafspraken Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. In 

overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die kunnen 

deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan uitgewerkt. 

Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de cursisten. De 

betrokken aannemer is verantwoordelijk voor het 

instructiemateriaal en de instructeur (of het inhuren ervan). 

De opdrachtnemer stelt een instructeur ter beschikking en is 

aanwezig op de voorbereiding en selectie (7 dagen opleiding 

voorzien en drie dagen voorbereiding en evaluatie). Daarnaast 

stelt de opdrachtnemer het benodigde materiaal voor de 

opleiding ter beschikking.  

De aanwezigheid, medewerking en begeleiding op de werf van 

de cursisten tijdens de werken, evenals eventueel 

rendementsverlies of andere vormen een last van de 

aanneming. 

C. SLIBWANDEN (2 KEER) 

Doelgroep werkzoekenden (2 cursisten) 

Duurtijd Minimum duurtijd 5 werkdagen, waarbij er 

verschillende panelen moeten uitgevoerd worden met een 

mogelijke uitbreiding indien de werken niet vorderen zoals 

gepland. Aan elke verschillende fase moet actief kunnen 

deelgenomen worden. 

Omschrijving Een groep van 2 kandidaten krijgt de kans om op 

de werf de verschillende fases van een slibwand mee te volgen 

en actief te helpen bij de uitvoering van de verschillende 

onderdelen in het proces. Ook dienen zij te kunnen deelnemen 

aan alle randactiviteiten op de werf eigen aan dit proces. 

De kandidaten krijgen via Talentenwerf op voorhand 

basisopleiding van tien dagen. 

� VCA 

� Aanslaan lasten 

� Opleiding minigraver met kans op 

bekwaamheidsattest 

� Werken in nabijheid van machines 

Taakafspraken: Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. 

In overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die 

kunnen deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan 

uitgewerkt. Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de 

cursisten. De betrokken aannemer is verantwoordelijk voor het 

instructiemateriaal en de instructeur (of het inhuren ervan). 

De opdrachtnemer stelt een instructeur ter beschikking en is 

aanwezig op de voorbereiding en selectie (7 dagen opleiding 

voorzien en drie dagen voorbereiding en evaluatie). Daarnaast 

stelt de opdrachtnemer het benodigde materiaal en materieel 

voor de opleiding ter beschikking. 

D. BOUWPLAATSMACHINISTEN STAGE (2 KEER) 

Doelgroep Werkzoekenden einde opleiding 

bouwplaatsmachinist. (2 cursisten) 

De cursisten zijn einde opleiding en er wordt verwacht dat deze 

zelfstandig kunnen werken. De stage moet hen de eerste nodige 

ervaring laten opdoen om vervolgens in een bouwbedrijf aan de 

slag te kunnen. 

Duurtijd 10 tot 15 werkdagen. 

Omschrijving Werkzoekenden kunnen na een opleiding 

bouwplaatsmachinist in het VDAB competentiecentrum van 

Herentals hun stage doen bij een opdrachtnemer op de werf.  

Er moet gestreefd worden naar een zo breed mogelijke stage 

waarbij diverse machines aan bod komen en er tevens 

verschillende technieken uitgevoerd worden moeten worden.  

Volgende machines zitten in de reguliere opleiding BPM: 

minigraver, midigraver, hydraulische graafmachine op banden 

en op rupsen, wiellader, bulldozer, en dumper. 

Taakafspraken De opdrachtnemer engageert zich om de 

kandidaat te selecteren en om begeleiding en materieel te 

voorzien tijdens de stage. Na de stage volgt een 

evaluatiemoment. We voorzien ongeveer twee werkdagen 

begeleiding verspreid over de volledige stage met inbegrip van 

evaluatie. 

E. RIOLERINGSWERKEN (2 KEER) 

Doelgroep Jongeren deeltijds onderwijs (ongeveer 6 leerlingen). 

Omschrijving: De leerlingen kregen een vooropleiding zowel op 

hun eigen school als bij VDAB. Aansluitend volgt een opleiding 

op de werf.  

De leerlingen krijgen de kans om op de werf de verschillende 

fases van het plaatsen van riolering, aansluiten en afwerken 

ervan mee te volgen en actief te helpen bij de uitvoering van de 

verschillende onderdelen in het proces. Extra aandacht dient te 

gaan naar het veilig werken in beschoeide sleuven. Ook dienen 

zij te kunnen deelnemen aan alle randactiviteiten op de werf 

eigen aan dit proces. Zij worden begeleidt door de leerkracht 

van hun school. 
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Deze opleiding duurt 5 dagen. 

Taakafspraken: Talentenwerf gebruikt haar scholennetwerk 

voor het vinden van de leerlingen. In overleg wordt een 

opleidingsplan uitgewerkt. De betrokken school is 

verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. De 

opdrachtnemer is betrokken bij de voorbereiding en evaluatie. 

Tijdens de opleiding kan de groep onder toezicht en aansturen 

van de opdrachtnemer, zelfstandig aan de slag. 

Daarnaast stelt de opdrachtnemer het benodigde materiaal en 

materieel voor de opleiding ter beschikking.  

F. STAGE BACHELOR BOUWKUNDE (2 KEER) 

Doelgroep Student Thomas More Hogeschool. (één student). 

Duurtijd De stage duurt 17 weken en kan starten in september 

of in februari. 

Omschrijving Dit is een stage in het laatste jaar van de 

opleiding. De bedoeling van de stage is om de functie van 

assistent-werfleider, werfvoorbereider, of gelijkwaardig op te 

nemen. 

De nadruk ligt op: 

� het organiseren en coördineren van een werf; 

� het administratieve gedeelte (meetstaten, 

vorderingsstaten, offertes); 

� het aansturen van medewerkers (uitvoerders). 

De stage wordt voltijds doorlopen, met andere woorden de 

uren van de aannemer moeten overgenomen worden door de 

student-stagiair. De stage verloopt onbezoldigd voor de 

student.  

Taakafspraken Tijdens deze stage worden twee vergaderingen 

gehouden met de stagepromotor (begeleider bij de 

opdrachtnemer). Eén bij de start, en één tijdens de evaluatie. 

Elk duurt ongeveer 1u.  

De te investeren tijd is bij opstart ongeveer anderhalf uur per 

dag, gedurende de eerste drie weken. De rest van de stage is dit 

ongeveer een half uur per dag. 

G. OPDRACHT IN KADER VAN DE OPLEIDING 

Doelgroep Student Thomas More Hogeschool. (twee 

opdrachten, kunnen meerdere studenten zijn). 

Omschrijving Studenten kunnen binnen hun opleiding 

vrijstellingen krijgen indien zij zich verdiepen in een bepaald 

thema op de werf. Hierover moet vervolgens een mini-eindwerk 

gemaakt worden. 

Het thema wordt bepaald in overleg met de betrokken 

docenten en in functie van de mogelijkheden op de werf.  

Taakafspraken De opdrachtnemer neemt deel aan een 

voorbereidend overleg om de mogelijkheden te bespreken en 

concrete afspraken te maken heeft. De opdracht loopt over 

langere tijd waarbij de student niet continu op de werf 

aanwezig is maar dit doet in functie van de opdracht. Per 

opdracht is er ongeveer een tijdsinvestering van 2,5 dagen 

gespreid over de duurtijd van ongeveer een maand. Dit is vooral 

in functie van technische ondersteuning in functie van de 

opdracht. 

De uren van de begeleider worden vergoed volgens werkelijke 

prestaties (KVIV-tarieven), met een maximum zoals vermeld.  
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BIJLAGE 3 OPLEIDINGSPROJECTEN LINKEROEVER (2017 – 2022) 

A. ALGEMENE WERFBEZOEKEN 

Aantal en doelgroep:  Over de gehele periode van de werf zijn 

er 30 algemene werfbezoeken gepland met specifieke 

begeleiding op maat van de verschillende doelgroepen. 

Didactisch geleide werfbezoeken: 600 plaatsen 

Omschrijving: Op geregelde tijden is er een werfbezoek. Voor 

de 30 werfbezoeken is er op voorhand een toelichting voorzien 

(ong. 1u + 1,5u). In onderling overleg wordt er extra onderricht 

gegeven bij bepaalde technieken op de werf, inzicht in de 

voortgang en de verschillende fases van de werken. 

Taakafspraken: Talentenwerf maakt samen met de 

opdrachtnemer afspraken over de mogelijkheden en tijdstippen 

van de bezoeken.  

De opdrachtnemer stelt iemand met de nodige kennis en 

expertise ter beschikking zowel voor de toelichting vooraf als 

voor de rondleiding. In de meeste gevallen is het doelpubliek 

niet hoger technisch geschoold. De presentatie en rondleiding 

worden hier best op afgestemd. 

B. VEILIGHEID OP DE WERF - COLLECTIEVE 

BESCHERMINGSMIDDELEN 

Aantal en doelgroep Leerlingen voltijds en deeltijds onderwijs. 

Ongeveer 150 leerlingen. Wordt 4 keer herhaald. Didactisch 

geleide werfbezoeken: 600 personen 

Omschrijving: De leerlingen krijgen een theoretische toelichting 

door studenten uit de lerarenopleiding gevolgd door een 

praktische rondgang. De focus ligt op de algemene veiligheid en 

de specifieke taken die in dit kader moeten gebeuren. Dit 

gebeurt onder toezicht of aansturing van een 

preventieadviseur. 

Taakafspraken De opdrachtnemer ondersteunt bij de 

uitwerking van het theoretisch deel en stelt een 

preventieadviseur met de nodige kennis en expertise ter 

beschikking voor de rondgang en onderricht op de werf. 

C. AANSLAAN VAN LASTEN TE OBSERVEREN BIJ DE PREFAB 

BRUGELEMENTEN 

Aantal en doelgroep Vier werfbezoeken tijdens de duur van 

deze werken. Didactisch geleide werfbezoeken: 80 personen 

Omschrijving De deelnemers aan het werfbezoek krijgen een 

toelichting (ong. 45 min) en bekijken vervolgens de technieken 

en communicatiemethodes op de werf bij het aanslaan van 

lasten. 

Taakafspraken: De opdrachtnemer staat in voor de toelichting 

op voorhand (ong. 45 min) en voor de begeleiding tijdens het 

werfbezoek door iemand met de nodige kennis en expertise 

(ong. 1-2u).  

D. WERFBEZOEK LANDMETEN 

Aantal en doelgroep 40 hogeschoolstudenten landmeten, twee 

groepen van 20. Twee keer over een periode van vier jaar. 

Didactisch geleide werfbezoeken: 80 personen 

Duurtijd Werfbezoek van ongeveer 2-4 uur: in de periode 

oktober-december of februari-mei. 

Omschrijving Bezoek aan de werf waarbij de taken van de 

landmeter in het bouwproces getoond worden.  

Taakafspraken De opdrachtgever stelt de verantwoordelijke 

(landmeter) voor de uitzet en opmetingswerken ter beschikking 

voor zowel een toelichting vooraf als een rondleiding en 

onderricht op de werf. Het doelpubliek zijn 

tweedejaarsstudenten landmeten die reeds voldoende kennis 

hebben over meettechnieken.  

E. WERFBEZOEK BACHELORS INTEGRALE VEILIGHEID  

De bachelor opleiding leidt op tot preventieadviseurs, 

milieucoördinatoren en veiligheidscoördinatoren tijdelijke en 

mobiele bouwplaatsen.  

Aantal en doelgroep 130 studenten Integrale veiligheid (80 

tweedejaars en 50 derdejaars ) verdeeld over groepen van 

ongeveer 25. Twee keer over een periode van vier jaar. 

Didactisch geleide werfbezoeken:  260 personen 

Duurtijd Werfbezoek van ong. 2-4 uur (toelichting en rondgang) 

per groep. 

Periode: oktober-december voor de derdejaars februari-mei 

voor de tweedejaars 

Omschrijving Werfbezoek voor Veiligheidscoördinatoren voor 

tijdelijke en mobiele bouwplaatsen in opleiding. Bezoek aan de 

werf waarbij de taken van de Veiligheidscoördinator op de werf 

getoond en toegelicht worden.  

Taakafspraken De opdrachtgever stelt de verantwoordelijke 

(werfleider/veiligheidscoördinator) ter beschikking. De 

opdrachtnemer stelt iemand met de nodige kennis en expertise 

(zowel betreft de werf als de specifieke 

veiligheidsvoorzieningen op de werf) ter beschikking  zowel 

voor de toelichting vooraf als voor de rondleiding.  Het 

doelpubliek zijn tweede en derdejaars studenten Integrale 

veiligheid die reeds kennis hebben van veiligheid, milieu en 

preventie op de werkvloer. De tweedejaars volgen vakken i.v.m. 

de theorie betreffende Coördinator TMB, de derdejaars staan 

net voor hun proefschrift om dit certificaat niveau B te behalen. 

F. OPVOLGEN SPECIFIEKE TECHNIEKEN 

Aantal en doelgroep  Studenten Thomas More Hogeschool. 

Twee opdrachten per jaar, gedurende 4 jaar. Didactisch geleide 

werfbezoeken:  16 personen 

Omschrijving Studenten kunnen binnen hun opleiding 

vrijstellingen krijgen indien zij zich verdiepen in een bepaald 

thema op de werf. Hierover moet vervolgens een mini-eindwerk 

gemaakt worden. 

Het thema wordt bepaald in overleg met de betrokken 

docenten en in functie van de mogelijkheden op de werf. 

Mogelijke thema’s zijn:  leggen van asfalt, betonverharding, 

betonstraatstenen, ... plaatsen van boordstenen 

grondverbeteringstechnieken (bekalken, papierasse, ...) werken 

met de milieuhygiënische codes (grondverzet) afhankelijk van 

het soort werken: gewapende aarde (terre armée), 

betonwerken (bruggen, ...), wapening, ... 

Taakafspraken De opdrachtnemer neemt deel aan een 

voorbereidend overleg om de mogelijkheden te bespreken en 

concrete afspraken te maken. De opdracht loopt over langere 

tijd waarbij de student niet continu op de werf aanwezig is maar 

wel in functie van de opdracht. Per opdracht is er ongeveer een 

tijdsinvestering van 2,5 dagen gespreid over de duurtijd van 

ongeveer een maand. Dit is vooral in functie van technische 

ondersteuning in functie van de opdracht. De student krijgt de 

mogelijkheid om in dialoog te gaan met de ploegbaas, 

werfleider en/of projectleider. 

G. DIDACTISCH MATERIAAL 

In het kader van het ontwikkelen van didactisch materiaal kan 

Talentenwerf in overleg beeldmateriaal (film en foto) maken 

van interessante technieken. Materiaal dat tot stand komt in 

samenwerking met Talentenwerf mag door Talentenwerf of één 
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van haar partners gebruikt worden voor andere 

opleidingsprojecten en -producten. 

Taakafspraken: In overleg met de opdrachtnemer worden 

momenten afgesproken die interessant kunnen zijn om te 

filmen. Talentenwerf zorgt ervoor dat er een opnameploeg is en 

informeert hen over de opdracht. De opdrachtnemer kijkt toe 

op de veiligheid op deze momenten. 

H. SIGNALISATIE EN WEGMARKERINGEN OP DE WERF 

Aantal en doelgroep  Werkzoekenden (ong. 4 cursisten) 

Opleidingsplaatsen: 4 

Omschrijving De kandidaat zal tijdens een vooropleiding slagen 

in de basismodule VCA en een opleiding “aanslaan lasten” 

volgen. Hij zal nadien door de opdrachtnemer opgeleid worden 

in het plaatsen van tijdelijke signalisatie en wegmarkeringen. 

Hierbij zal de nadruk gelegd worden op veiligheid van de 

medewerkers tijdens de werken op reeds in dienst zijnde 

trajecten.  De kandidaat zal ingezet worden bij alle aspecten van 

het beroep. Voor het bedienen van een hijsmachine is de 

kandidaat echter niet opgeleid. 

Er zullen 4 kandidaten telkens 1 week ingezet worden, deze 

weken hoeven niet aansluitend te zijn, maar kunnen aangepast 

worden, indien de vraag van de werken op de werf voldoende 

groot is. 

Taakafspraken 

De opdrachtnemer engageert zich bij de voorbereiding en om 

de kandidaat te selecteren alsook om kwalitatieve begeleiding 

en materieel te voorzien tijdens de stage. Na de stage volgt een 

evaluatiemoment. We voorzien ongeveer twee werkdagen voor 

en na de opleiding. De opleiding zelf is eerder een stage waarbij 

de kandidaten meelopen met bestaande ploegen. 

I. TRAMSPOREN 

Aantal en doelgroep  2 werkzoekenden Opleidingsplaatsen: 2 

Omschrijving De cursisten volgen een voorbereidende opleiding 

die vooral voorziet in veiligheid: VCA en werken in de nabijheid 

van sporen. Er zal ook één dag voorzien worden door de 

opdrachtnemer om de cursisten te leren omgaan met de 

benodigde gereedschappen en de werfspecifieke 

veiligheidsvoorschriften. 

Tijdens de volledige duurtijd van de werkzaamheden zullen de 

cursisten leren hoe sporen te monteren, hierbij gebruik makend 

van de diverse montagesystemen. De opdrachtnemer ziet er op 

toe dat de kandidaten ingezet worden bij de verschillende 

stadia in het plaatsen en afwerken van tramsporen. De 

kandidaten komen per twee op de werf. De veiligheidsopleiding 

is voorzien vlak voor het werkplekleren. 

Taakafspraken De opdrachtnemer engageert zich om de 

kandidaten te selecteren en om kwalitatieve begeleiding en 

materieel te voorzien tijdens de stage. Na de stage volgt een 

evaluatiemoment. We voorzien ongeveer twee werkdagen 

begeleiding verspreid over de volledige stage met inbegrip van  

J. RIOLERINGSWERKEN  

Aantal en doelgroep  Werkzoekenden (8 cursisten). 

Opleidingsplaatsen: 8 

Omschrijving Deze opleiding tot arbeider rioleringswerken 

duurt vier weken. Na een vooropleiding nemen de kandidaten 

deel aan het productieproces (renovatie van bestaande 

rioleringssystemen of bij aanleg van nieuwe rioleringen). Dit kan 

zowel onder de vorm van een stage zijn als via collectieve 

begeleide instructie. 

Taakafspraken Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. In 

overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die kunnen 

deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan uitgewerkt. 

Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de cursisten. De 

opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het instructiemateriaal 

en een instructeur met de nodige kennis en expertise (of het 

inhuren ervan). 

K. RIOLERINGSWERKEN  

Aantal en doelgroep Jongeren deeltijds onderwijs (ongeveer 6). 

Deze opleiding wordt twee keer gegeven. Opleidingsplaatsen: 

12 

Omschrijving: De leerlingen kregen een vooropleiding zowel op 

hun eigen school als bij VDAB. Aansluitend volgt een opleiding 

op de werf.  

De leerlingen krijgen de kans om op de werf de verschillende 

fases van het plaatsen van riolering, aansluiten en afwerken 

ervan mee te volgen en actief te helpen bij de uitvoering van de 

verschillende onderdelen in het proces. Extra aandacht dient te 

gaan naar het veilig werken in beschoeide sleuven. Ook dienen 

zij te kunnen deelnemen aan alle randactiviteiten op de werf 

eigen aan dit proces. Zij worden begeleidt door de leerkracht 

van hun school. Deze opleiding duurt 5 dagen. 

Taakafspraken Talentenwerf gebruikt haar scholennetwerk om 

de leerlingen te vinden. In overleg wordt een opleidingsplan 

uitgewerkt. De betrokken school is verantwoordelijk voor de 

begeleiding van de leerlingen. De opdrachtnemer is betrokken 

bij de voorbereiding en evaluatie. Tijdens de opleiding kan de 

groep, onder toezicht en aansturen van de opdrachtnemer, 

zelfstandig aan de slag. 

L. BETONNEREN 

Aantal en doelgroep 5 werkzoekenden, dit wordt drie keer 

herhaald. Opleidingsplaatsen: 15 

Omschrijving Deze opleiding is een vervolgopleiding van de 

bestaande opleiding bekisten bij de VDAB. Tijdens de 

vervolgopleiding van twee weken nemen de cursisten deel aan 

het productieproces. Zowel onder de vorm van stage als 

begeleide instructie in groep. Onderdelen van de 

vervolgopleiding zijn: bekistingen vullen, vloeren storten, 

eventuele fouten in het beton na het ontkisten herstellen, 

zuiveringsbeton storten,... 

Taakafspraken Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. In 

overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die kunnen 

deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan uitgewerkt. 

Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de cursisten. De 

opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het instructiemateriaal 

en de instructeur met de nodige kennis en expertise (of het 

inhuren ervan). 

M. WAPENINGSTECHNIEKEN 

Aantal en doelgroep Jongeren deeltijds onderwijs (ongeveer 40 

leerlingen). Dit project wordt gedurende drie jaar jaarlijks 

herhaald. Opleidingsplaatsen: 120 

Omschrijving De opleiding omvat onder andere volgende 

technieken: ijzervlechten, lassen van wapeningsstaven, plooien 

van staven, branden, slijpen of knippen van staven en planlezen 

op de werf. In afspraak kunnen bepaalde onderdelen (zoals 

planlezen) op voorhand gebeuren of voorbereid worden.  

De leerkracht en de leerlingen krijgen de opdrachten gebrieft en 

kunnen zelfstandig aan de slag. 

De leerlingen komen gespreid over een periode van vijf weken. 

Taakafspraken Talentenwerf informeert en zoekt scholen om 

dit project uit te voeren. In overleg wordt de uit te voeren 

opdracht bepaald. De opdrachtnemer zorgt voor opvolging 

zodat alles gebeurt binnen de vooropgestelde verwachtingen.  
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N. BEKISTEN  

Aantal en doelgroep Leerlingen voltijds bouwonderwijs. (100 

leerlingen in groepen van ongeveer 12 leerlingen). Dit project 

vindt drie keer plaats, telkens in het najaar. Opleidingsplaatsen: 

300 

Omschrijving De leerlingen krijgen een tweedaagse opleiding 

bekistingen. Enerzijds is er een theoretisch luik met werfbezoek 

waarbij bekistingswerk bekeken wordt. Anderzijds zijn er een 

aantal praktijkoefeningen waarbij werken bij een hijswerktuig, 

bekisten en bewapening aan bod komen. Per groep nemen 

theorie en praktijk samen 1 dag in beslag. Er is een aparte 

opleidingsdag/voorbereiding voorzien voor de leerkrachten.  

Taakafspraken: Talentenwerf zorgt voor de communicatie bij 

scholen en verzorgt de inschrijvingen. De oefeningen worden in 

overleg en op basis van de mogelijkheden bepaald.  

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ter beschikking 

stellen van twee instructeurs met de nodige kennis en expertise 

(waaronder één in een hijswerktuig), een hijswerktuig en 

bekistingsmaterialen. 

O. ASFALT 

Doelgroep & aantal Werkzoekenden, 4 keer 1 cursist. 

Opleidingsplaatsen: 4 

Omschrijving De kandidaat heeft een attest VCA en een 

bekwaamheidsattest bouwplaatsmachinist. Dit laatste is 

noodzakelijk voor de veiligheid. De kandidaat zal de ganse tijd 

werken met en in de nabijheid van grote werfmachines en moet 

zich dus bewust zijn van de potentiële gevaren die zulke 

omstandigheden meebrengen.  

De opdrachtnemer zal de kandidaat tijdens de stage van 2 

weken de verschillende deelberoepen van asfalteren aanleren 

en hem inzetten volgens de noden zoals die aanwezig zijn op de 

werf. Hij zal hierbij de nodige aandacht geven aan de veiligheid 

van de kandidaat en zijn collega’s op de werf.  

Taakafspraken Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. In 

overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die kunnen 

deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan uitgewerkt. 

Talentenwerf zorgt voor een begeleiding van de cursisten. De 

opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het instructiemateriaal 

en een instructeur met de nodige kennis en expertise (of het 

inhuren ervan). 

P. WEGENIS BETON 

Aantal en doelgroep  Werkzoekenden, 4 keer 1 cursist. 

Opleidingsplaatsen: 4  

Omschrijving De kandidaat heeft een attest VCA en zal tijdens 

zijn vooropleiding de nodige handvaardigheden oefenen met 

werken met beton, alsook de risico’s verbonden aan werken 

met cement. Er zal in de vooropleiding ook aandacht gegeven 

worden aan de gevaren die verbonden zijn aan de diverse 

machines waarmee de kandidaat in aanraking zal komen.  

De opdrachtnemer zal de kandidaat tijdens de stage van 2 

weken de verschillende aspecten van het beroep aanleren en 

inzetten volgens de noden zoals die aanwezig zijn op de werf. 

Hij zal hierbij de nodige aandacht geven aan de veiligheid van 

de kandidaat en zijn collega’s op de werf.  

Taakafspraken Talentenwerf informeert en zoekt kandidaten. In 

overleg wordt een selectie gemaakt van de cursisten die kunnen 

deelnemen. In overleg wordt een opleidingsplan uitgewerkt. 

Talentenwerf zorgt voor de begeleiding van de cursisten. De 

opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het instructiemateriaal 

en een instructeur met de nodige kennis en expertise (of het 

inhuren ervan). 

Q. ELEKTRICITEIT 

Aantal en doelgroep Leerlingen deeltijds onderwijs. Dit project 

vindt twee keer plaats. Opleidingsplaatsen: 60 

Omschrijving De leerlingen worden ingezet bij de verschillende 

elektriciteitswerken op de werf, straat en autostradeverlichting, 

verlichting en andere installaties van de P&R. Afhankelijk van de 

mogelijkheden op de werf. 

De leerkracht en de leerlingen krijgen de opdrachten gebrieft en 

kunnen zelfstandig aan de slag.  

De leerlingen komen gespreid over een periode van vijf weken. 

Taakafspraken Talentenwerf informeert en zoekt scholen om 

dit project uit te voeren. In overleg wordt de uit te voeren 

opdracht bepaald. De opdrachtnemer zorgt voor opvolging 

zodat alles gebeurt binnen de vooropgestelde verwachtingen.  

R. GROENBEHEERDER – MEDEWERKER GROENE RUIMTE 

Aantal en doelgroep Leerlingen deeltijds onderwijs. Dit project 

vindt twee keer plaats. Opleidingsplaatsen: 60 

Omschrijving De leerlingen worden ingezet bij de verschillende 

werken betreffende de groene ruimte. Meer bepaald kan dit 

gaan over het aanplanten van grote bomen, hagen en heesters, 

het voorbereiden van de ondergrond, inzaaien, met een aantal 

courante machines werken,… Afhankelijk van de 

opportuniteiten op de werf.  

De leerkracht en de leerlingen krijgen de opdrachten gebrieft en 

kunnen zelfstandig aan de slag.  

De leerlingen komen gespreid over een periode van drie weken. 

Taakafspraken Talentenwerf informeert en zoekt scholen om 

dit project uit te voeren. In overleg wordt de uit te voeren 

opdracht bepaald. De opdrachtnemer zorgt voor opvolging 

zodat alles gebeurt binnen de vooropgestelde verwachtingen.  

STAGES 

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor de 

stageplaatsen. Enerzijds werkzoekenden na een VDAB-

opleiding, anderzijds leerlingen uit het voltijds onderwijs. 

Tijdens een stage kunnen de deelnemers ingeschakeld worden 

tijdens de werken. De voornaamste doelstelling is steeds het 

inoefenen van de competenties geleerd tijdens de 

voorafgaande opleiding. De kandidaten zullen de nodige kennis 

hebben om in een werfsituatie te mogen werken.  

S. STAGE MOBIELE BREKERINSTALLATIE  

Aantal en doelgroep Werkzoekenden of leerlingen uit het 

onderwijs. Stageplaatsen: 8  

Omschrijving De stage duurt minimum twee weken en kan 

plaats vinden gedurende de hele duurtijd van de werf. 

De kandidaat zal werken uitvoeren op de breekwerf; 

bevoorraden van de brekerinstallatie, wegrijden van de diverse 

recuperatiematerialen naar de desbetreffende 

stockageplaatsen, wegen van de getransporteerde materialen, 

dagelijks onderhoud uitvoeren aan de diverse machines op de 

breekwerf, assisteren bij mogelijke werken aan de 

brekerinstallatie, afvoeren van afval naar de stortplaats,… 

De opdrachtnemer voorziet in een opleiding over de werking en 

veiligheid in de nabijheid van de brekerinstallatie. 

Taakafspraken De opdrachtnemer engageert zich ertoe om 

kwaliteitsvolle begeleiding en materieel te voorzien tijdens de 

stage. Na de stage volgt een evaluatiemoment. Per stage 

worden afspraken gemaakt over het verloop ervan. 
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T. STAGE BOUWPLAATSMACHINISTEN  

Aantal en doelgroep Werkzoekenden einde opleiding 

bouwplaatsmachinist of leerlingen uit de opleiding 

bouwplaatsmachinist. Stageplaatsen: 15 

Omschrijving De stage duurt minimum twee weken en kan 

plaats vinden gedurende de hele duurtijd van de werf. 

Er moet gestreefd worden naar een zo breed mogelijke stage 

waarbij er diverse machines en technieken aan bod komen. 

Volgende machines zitten in de reguliere opleiding 

bouwplaatsmachinist (VDAB): minigraver, midigraver, 

hydraulische graafmachine op banden en op rupsen, wiellader, 

bulldozer en dumper. 

Taakafspraken 

De opdrachtnemer engageert zich ertoe om kwaliteitsvolle 

begeleiding en materieel te voorzien tijdens de stage. Na de 

stage volgt een evaluatiemoment. Per stage worden afspraken 

gemaakt over het verloop ervan. 

U. STAGE BETONNEREN 

Aantal en doelgroep  Leerlingen uit het onderwijs 

Stageplaatsen: 4  

Omschrijving De stage duurt minimum twee weken en kan 

plaats vinden gedurende de hele duurtijd van de werf. 

Er moet gestreefd worden naar een zo breed mogelijke stage 

waarbij diverse aspecten van het betonneren aan bod komen 

Taakafspraken De opdrachtnemer engageert zich ertoe om 

begeleiding en materieel te voorzien tijdens de stage. Na de 

stage volgt een evaluatiemoment. Per stage worden afspraken 

gemaakt over het verloop ervan. 

V. STAGE RIOLERINGSWERKEN  

Aantal en doelgroep Leerlingen uit het onderwijs. 

Stageplaatsen: 4  

Omschrijving De stage duurt minimum twee weken en kan 

plaats vinden gedurende de hele duurtijd van de werf. 

Er moet gestreefd worden naar een zo breed mogelijke stage 

waarbij diverse aspecten van rioleringswerken aan bod komen. 

Taakafspraken De opdrachtnemer engageert zich ertoe om 

kwaliteitsvolle begeleiding en materieel te voorzien tijdens de 

stage. Na de stage volgt een evaluatiemoment. Per stage 

worden afspraken gemaakt over het verloop ervan. 

W. STAGE GROENAANPLANTINGEN 

Aantal en doelgroep  Werkzoekenden en leerlingen uit 

onderwijs.Stageplaatsen: 4  

Omschrijving De stage duurt minimum twee weken en kan 

plaats vinden gedurende de hele duurtijd van de werf. 

Er moet gestreefd worden naar een zo breed mogelijke stage 

waarbij diverse aspecten van de groenaanplantingen aan bod 

komen. 

Taakafspraken De opdrachtnemer engageert zich ertoe om 

kwaliteitsvolle begeleiding en materieel te voorzien tijdens de 

stage. Na de stage volgt een evaluatiemoment. Per stage 

worden afspraken gemaakt over het verloop ervan. 

X. STAGE WERFLEIDER  

Doelgroep  Hogeschoolstudenten bouwkunde  Stageplaatsen: 4  

Omschrijving De stage duurt 17 weken en kan starten in 

september of in februari. 

Dit is een stage in het laatste jaar van de opleiding. De 

bedoeling van de stage is om de functie van assistent-

werfleider, werfvoorbereider of gelijkwaardig op te nemen. 

De nadruk ligt op: het organiseren en coördineren van een 

werf;het administratieve gedeelte (meetstaten, 

vorderingsstaten, offertes); het aansturen van medewerkers 

(uitvoerders). 

De stage wordt voltijds doorlopen, met andere woorden de 

uren van de aannemer moeten overgenomen worden door de 

student-stagiair. De stage verloopt onbezoldigd voor de 

student.  

Taakafspraken Tijdens deze stage worden twee vergaderingen 

gehouden met de stagementor (begeleider bij de 

opdrachtnemer). Eén bij de start, en één tijdens de evaluatie. 

Elke vergadering duurt ongeveer 1u.  

Y. STAGE LAATSTEJAARSSTUDENTEN LANDMETEN 

Aantal en doelgroep Hogeschoolstudenten laatste jaar 

landmeten Stageplaatsen: 3 

Omschrijving De stage duurt 12 weken en kan starten in 

februari of in oktober. 

Dit is een stage in het laatste jaar van de opleiding. De 

bedoeling van de stage is om de functie van landmeter op te 

nemen.  

Het doel van deze stage is dat de student(e) kennis maakt met 

de verschillende facetten van de werkzaamheden van een 

landmeterbedrijf. Enkele voorbeelden van taken die een 

student(e) kan uitvoeren zijn: afpalen van terreinen;  zelfstandig 

landmeetkundige meettechnieken uitvoeren en deze 

meetgegevens verwerken; informatie verzamelen, 

interpreteren en verwerken met behulp van 

landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen; 

de terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch 

en administratief refereren;  zelfstandig een technisch-

administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig 

voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn 

facetten. 

De student(e) dient het gehele proces vanaf de opdracht tot het 

afleveren van het opmetingsplan te doorlopen onder supervisie 

van een stagementor. Het is wenselijk dat de student(e) deze 

verschillende werkzaamheden zelfstandig uitvoert. 

Taakafspraken Tijdens deze stage worden twee vergaderingen 

gehouden met de stagementor (begeleider bij de 

opdrachtnemer). Eén bij de start, en één tijdens de evaluatie. 

Elke vergadering duurt ongeveer 1u. Tijdens de stage gebeurt 

de opvolging via mail. 

Z. MEDEWERKER GROENE RUIMTE 

Aantal en doelgroep Leerlingen uit het onderwijs. 

Stageplaatsen: 8  

Omschrijving De stage duurt twee weken en kan plaatsen 

vinden gedurende de hele duurtijd van de werf. 

Er moet gestreefd worden naar een zo breed mogelijke stage 

waarbij er diverse aspecten aan bod komen. Bijvoorbeeld: 

aanplanten van grote bomen, hagen heesters, voorbereiden van 

de ondergrond, inzaaien, met een aantal courante machines 

werken… Afhankelijk van de opportuniteiten op de werf. 

Taakafspraken De opdrachtnemer engageert zich om 

kwaliteitsvolle begeleiding en materieel te voorzien tijdens de 

stage. Na de stage volgt een evaluatiemoment. Per stage 

worden afspraken gemaakt over het verloop ervan. 
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AA. OPEN PROJECT  

Aantal 3 opleidingsprojecten met in totaal 24 

opleidingsplaatsen. 

Omschrijving 

We voorzien ruimte om in te spelen op de toekomstige noden 

van de arbeidsmarkt of de betrokken bouwbedrijven. Dit 

project moet ons hiertoe de kans bieden. 

In overleg met de aannemer wordt een project vormgegeven.
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