
Aantal dagen vooropleiding vs. op de werf

 Vooropleiding  Op de werf

De opleidingen van Talentenwerf bestaan maximaal uit leren 
op de werf. De vooropleiding trachten we zo kort mogelijk 
te houden. De opleiding onderhoudstechnieker CV is hierop 
een uitzondering, omdat er veel theoretische kennis wordt 
aangeleerd.

Van de 8 projecten die we in 2020 in nauwe samenwerking 
met bouwbedrijven opstartten, zijn er afgelopen jaar 4 
volledig uitgevoerd en afgerond. Alle kandidaten die de 
opleiding tot een goed einde brachten, zijn ondertussen 
in vaste dienst van het leerbedrijf. Zo hebben we 3 
betonherstellers opgeleid voor de firma Betotec, 7 
industrieel schilders voor De Medts en 2 slopers voor 
Javemat. 

Van de 3 cursisten die uit de opleiding betonmixerchauffeur 
in samenwerking met verschillende sectorbedrijven 
stroomden, zijn er 2 aan het werk in dat beroep.

Betonhersteller

Industrieel schilder

Sloper

Onderhoudstechn CV

Betonmixerchauffeur

Asfalteerder

Infosessie in open lucht op Linkeroever voor 
bedienaars van de snelopbouwkraan

Toolboxmeeting buiten voor de cursisten industrieel schilder
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Omdat we met Talentenwerf 2020 zeer snel schakelden, digitale infosessies organiseerden en kandidaten 
naar de werf stuurden voor infosessies en selectiegesprekken, konden we verschillende opleidingstrajecten 
tot een goed einde brengen in dit voorbije volatiele jaar, met coronastops en wijzigende maatregelen. 

We gingen aan de slag met 8 projecten in samenwerking met bouwbedrijven, waarvan er 6 uitmondden in 
een opleiding. 3 opleidingen werden tijdelijk on hold gezet door corona, maar konden binnen afzienbare tijd 
opnieuw starten, met aangepaste maatregelen. 

Voorts haalden we resultaten op de werven van bouwheren. Zowel op de Oosterweelwerven van bouwheer 
Lantis, Linkeroever en de P+R Luchtbal, konden kandidaten hun competenties aanscherpen tijdens diverse 
stages. Ook op de werf van het Oud Gerechtshof aan de Britselei, van bouwheer Regie der Gebouwen, 
waren competentieversterkende stages mogelijk. In totaal liepen er in 2020 30 kandidaten stage op een 
van deze werven.

OPLEIDEN MET BOUWBEDRIJVEN
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Opleiding gestart, afgerond en aan het werk
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Daar tegenover staat dat we de cursisten die 
de opleiding afrondden, allemaal konden 
toeleiden naar werk. Wat in 2019 niet lukte.

In 2020 rekruteerden we in samenwerking 
met de adviseurs van Constructiv Antwerpen 
al kandidaten voor enkele spoorbedrijven, 
wat uiteindelijk één aanwerving opleverde. In 
de loop van het jaar organiseerden we dan 
in samenwerking met Vanormelingen-Stas, 
Siebens, Strukton en Mobix voor het eerst de 
opleiding spoorarbeider, hoofdzakelijk op de 
werven van de bedrijven, die in het voorjaar 
van 2021 zal starten.

In de opleiding onderhoudstechnicus centrale 
verwarming, een traject van bijna een half jaar, 
zijn nog 3 kandidaten bezig. In de opleiding 
asfalteerder in samenwerking met Willemen 
Infra, Stadsbader en VDAB Herentals, nog 4.

Eén opleiding - monteur industriebouw met 
Bolckmans - is in 2020 voorbereid maar kon 
wegens corona niet uitgevoerd worden. Dit 
project kan  in de toekomst opnieuw bekeken 
worden.
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• We voeren de projectgerichte prospectie 
van nieuwe en reeds bekende bedrijven 
op met het oog op innovatieve 
opleidingstrajecten waarbij de nadruk ligt 
op leren op de werf.

• We hadden in 2020 een grotere uitval 
van cursisten tijdens de opleiding in 
vergelijking met 2019. De redenen waren 
divers: een te lange wachttijd bij projecten 
die on hold stonden wegens corona, 
andere jobopportuniteiten of technisch te 
moeilijk.
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VARIA Een cursist industrieel schilder in opleiding aan de 
Droogdokkensite



 

De verschillende werven van bouwheren boden 
mogelijkheden voor werkzoekenden: opleidingsstages met 
kans op een aanwerving achteraf (enkel op Linkeroever) en 
competentieversterkende stages die als ervaring en referentie 

dienen. Voor dit laatste type zochten we naar samenwerkingen 
met collega-organisaties, om de stageplekken op deze werven 
in te passen in hun opleidingen, als tussentijdse stage.

Stages met kans op aanwerving: Oosterweelwerf Linkeroever

In 2020 dienden zich in totaal 13 kandidaten aan voor stages op de Oosterweelwerf Linkeroever. 6 kandidaten zijn na een 
positieve vacaturegerichte stage ook aangeworven. Nog eens 2 kandidaten zijn aangeworven zonder stage, op basis van hun 
ervaring - quick-wins dus.
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• We zoeken naar nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden voor 
tussentijdse stages op werven waar 
competentieversterking vaker mogelijk is 
dan aanwerving. Dat kan één stagedag per 
week zijn, bijvoorbeeld, om aangeleerde 
technieken op de werf in te oefenen. Zo’n 
stage kan ook een week, een maand of 
langer duren, afhankelijk van het profiel 
van de kandidaat.

• Ook het team van Talentenwerf ging 
op verkenning op de werf van de P+R 
Luchtbal. Dat zie je hiernaast. We 
scherpten onze kennis aan over de 
unieke beton- en houtcombinatie in de 
constructie van de P+R, de bewapening en 
uitzetvoegen, de verschillende fases van 
de afwerking en veiligheid en ergonomie 
op de werf.

werfbezoek door Talentenwerf aan P+R Luchtbal
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PROJECTEN MET BOUWHEREN
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Competentieversterkende stages: P+R Luchtbal en Oud Gerechtshof Britselei

Leerlingen laten kennismaken met de realiteit van de bouwberoepen

Cursisten van STW op werfbezoek in de P+R Luchtbal

Op de werf P+R Luchtbal is aannemer Antwerpse 
Bouwwerken (AB) in de loop van het jaar 
overgeschakeld van ruwbouw naar afwerking. Hier 
creëerden we kansen voor 11 cursisten. Zij konden 
op tussentijdse stage in het kader van een opleiding 
bij een partnerorganisatie.

• 6 cursisten uit de opleiding industriële elektriciteit 
van Steunpunt Tewerkstelling (STW) Borgerhout liepen 
tussentijds stage bij VMA, een onderaannemer van AB

• 2 studenten uit de graduaatsopleiding werforganisatie 
van AP Hogeschool volgden stage bij AB

• 3 cursisten uit de opleiding sanitair van het VDAB-
opleidingscentrum in Mechelen werkten mee met 
onderaannemer Lauwerysen-Driesen

Aannemer Artes Roegiers restaureert het gerechtshof 
in opdracht van bouwheer Regie der Gebouwen. Deze 
is ook met Talentenwerf overeengekomen om een 
return on investment te realiseren in de vorm van 
competentieversterking op de werf. Talentenwerf liet hier 
afgelopen jaar 6 kandidaten meewerken tijdens een stage 
als bekister, metser of all-round helper.

OKAN-leerlingen op werfbezoek aan 
de P+R Luchtbal in januari

Werfbezoeken realiseerden we op de werf van de P+R Luchtbal - 
tussen de coronagolven door - voor

• 14 OKAN-leerlingen van Stedelijk Lyceum Offerande (zie foto) 
• 25 studenten werforganisatie van AP Hogeschool

• 9 leerlingen bouw van KTA Zavelenberg uit Sint-Agatha-Berchem

• 17 leerlingen bouw van CLW Antwerpen Het Leercentrum

• 11 cursisten en begeleiders uit de opleiding industriële 
elektriciteit van STW

• 4 cursisten sanitair van VDAB Mechelen

Verschillende reeksen werfbezoeken en opleidingen voor het 
bouwonderwijs op Oosterweelwerf Linkeroever zijn het afgelopen 
jaar helaas afgelast door de coronamaatregelen. We hopen dat 
we in het nieuwe jaar wel kunnen tegemoetkomen aan de grote 
interesse die leeft in ons netwerk van scholen en leerkrachten. 

Ook onze Bouwonderwijsdag kon in 2020 niet plaatsvinden met 
het gebruikelijk netwerkmoment, de infomarkt en workshops. 
Daarom kozen we afgelopen jaar voor een virtuele editie in 
de vorm van een webinar. Die kan je nog bekijken op onze 
bouwinfopagina: https://talentenwerf.be/bouwonderwijsdag2020/
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Project Bouwbedrijf # infosessies
# aanwezigen 
op 
infosessies

# kandidaten 
op werfbe-
zoek/prakti-
sche proef/ 
kijkstage

# kandidaten 
definitief 
weerhouden

#cursisten 
gestart aan 
de opleiding

# cursisten 
opleiding 
afgerond

# cursisten 
aan het werk 
na opleiding

Betonhersteller Betotec 2 24 9 5 5 3 3

Industrieel schilder De Medts 2 42 13 8 9 7 7

Sloper Javemat 1 24 5 4 3 2 2

Monteur industriebouw Bolckmans 2 15 5 Project stopgezet wegens corona

Spoorarbeiders Railco en Structon 1 13 6 Alleen rekrutering

Onderhoudstechn CV Verschillende bedrijven 7 32 8 5 5 opleiding 
loopt door 
in 2021

opleiding 
loopt door 
in 2021

Betonmixerchauffeur Verschillende bedrijven 2 10 6 9 7 2 2

Asfalteerder Willemen Infra en 
Stadsbader

3 21 13 6 6 opleiding 
loopt door 
in 2021

opleiding 
loopt door 
in 2021

Projecten met bouwbedrijven
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BIJLAGE

Kandidaat-asfalteerders tijdens hun vooropleiding bij VDAB Herentals



Projecten met bouwheren

Project Werf
Aard van het 
project

Profiel
Samen-
werking

# infoses-
sies/kennis-
makingsbe-
zoek

# aanwe-
zigen op 
infosessies/ 
kennisma-
kingsbezoek

# cursisten 
gestart 
aan de 
opleiding/
stage

# cursisten 
opleiding/ 
stage 
afgerond

#cursisten 
aan het 
werk na 
opleiding/ 
stage

Magazijnier Linkeroever vacaturegericht arbeider nvt 1 11 1 1 1

Weegbrug- 
bedienaar

Linkeroever vacaturegericht bediende nvt 1 11 1 1 0

Torenkraan- 
bedienaar

Linkeroever vacaturegericht arbeider nvt 2 7 3 3 2

Torenkraan- 
bedienaar

Linkeroever vacaturegericht arbeider nvt 2 7 1 1 0

Bots- 
absorbeerder

Linkeroever vacaturegericht arbeider nvt 1 11 4 3 3

Hersteller 
signalisatie

Linkeroever vacaturegericht arbeider nvt 1 11 3 0 0

Elektricien Linkeroever vacaturegericht arbeider nvt 1 2 0 0 0

Magazijnier Linkeroever vacaturegericht arbeider nvt 1 2 0 0 0

Topograaf P+R Luchtbal Competentie- 
versterkend

bediende nvt nvt nvt 1 0 nvt

Industriële 
elektriciteit

P+R Luchtbal Competentie- 
versterkend

arbeider Steuntpunt 
Tewerkstelling

1 11 6 6 nvt

Werf- 
organisatie

P+R Luchtbal Competentie- 
versterkend

bediende AP 
Hogeschool

nvt nvt 2 2 nvt

Sanitair P+R Luchtbal Competentie- 
versterkend

arbeider CC 
Mechelen

1 4 2 2 nvt

Bekisten Oud gerechts- 
gebouw

Competentie- 
versterkend

arbeider nvt 1 6 1 1 nvt

Metser Oud gerechts- 
gebouw

Competentie- 
versterkend

arbeider nvt 1 6 1 1 nvt

Allround 
helper

Oud gerechts- 
gebouw

Competentie- 
versterkend

arbeider nvt 1 6 1 1 nvt

Bekister Oud gerechts- 
gebouw

Competentie- 
versterkend

arbeider nvt nvt nvt 1 1 nvt

Metser Oud gerechts- 
gebouw

Competentie- 
versterkend

arbeider nvt nvt nvt 1 1 nvt

Metser Oud gerechts- 
gebouw

Competentie- 
versterkend

arbeider nvt nvt nvt 1 1 nvt

CONTACT 
Theodoor van Rijswijkckplaats 8/3 
2000 Antwerpen

www.talentenwerf.be
info@talentenwerf.be
03 224 78 18 

Met medewerking van:
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