Aanvullend project ten gunste van jongeren uit risicogroepen
(2018 - 2019)
Gedetailleerd eindverslag (PC 112 en PSc 149.02)
I.

Praktijkopleidingen voor jongeren - koetswerk

Geplande acties / activiteiten en doelstellingen
Geplande acties:
-

-

-

2018: Praktijkopleidingen van 5 dagen in opleidingscentra voor 25 jongeren, m.a.w. 5 sessies
met maximaal 5 jongeren/sessie, voor jongeren in het 5e en 6e jaar van het voltijds
beroepsonderwijs of jongeren in het laatste opleidingsjaar van het deeltijds onderwijs (CDO,
CEFA, Duaal leren) of jongeren in het laatste opleidingsjaar van het alternerend leren
(leerlingen).
2019: Praktijkopleidingen van 5 dagen in opleidingscentra voor 25 jongeren, m.a.w. 5 sessies
met maximaal 5 jongeren/sessie, voor jongeren in het 5e en 6e jaar van het voltijds
beroepsonderwijs of jongeren in het laatste opleidingsjaar van het deeltijds onderwijs (CDO,
CEFA, Duaal leren) of jongeren in het laatste opleidingsjaar van het alternerend leren
(leerlingen).
Na een uitwisseling met de FOD Tewerkstelling is er beslist om 12 sessies toe te voegen (zie
de bijgevoegde mail).

Streefdoelen:
-

Aanreiken van een aanvullende technische opleiding voor ingeschreven jongeren in een
koetswerkrichting;
Hen in staat stellen om praktische taken en activiteiten te verrichten die niet realiseerbaar
zijn in scholen (gebrek aan materieel) of bedrijven (te delicate activiteiten);
Verhogen van de beroepsinschakelingskansen.

Gevoerde acties / activiteiten
In 2018:
-

er zijn 8 opleidingssessies georganiseerd.

In 2019:
-

er zijn 13 opleidingssessies georganiseerd.

In totaal voor 2 jaar:
-

-

21 opleidingssessies;
103 opleidingsdagen (hierbij wordt opgemerkt dat sommige scholen soms een opleidingsdag
uit hun traject geannuleerd hebben wegens logistieke redenen, zoals: geen vervoer
voorzien, begeleidende leerkracht ziek enz.). Hierdoor moesten sommige opleidingsdagen
soms ontdubbeld worden.
174 gevormde jongeren. Er moet worden opgemerkt dat we 5 jongeren per opleidingssessie
voorzagen. Maar voor sommige scholen was het moeilijk om deze richtlijn na te leven omdat
er meer leerlingen in hun klassen aanwezig waren. Bijgevolg hebben we de theorielokalen

en de werkplaatsen zodanig ingericht dat we hen correct konden plaatsen en dus meer
jongeren konden herbergen.

Realisatiegraad
Aantal bereikte jongeren: 174 terwijl het streefdoel 110 was. De doelstelling is dus ruimschoots
bereikt.
Deze jongeren waren ofwel leerlingen uit het voltijds beroepsonderwijs of uit het deeltijds onderwijs
koetswerk, ofwel jongeren uit SYNTRA / IFAPME / SFPME / IAWM.

Vereiste budgettaire middelen voor de realisatie van deze actie / activiteit
Prestatiekosten voor opleiding (uitbesteed aan derden): 169.351,39 €

Uitstroom naar tewerkstelling
Niet van toepassing. De jongeren ontvangen na de opleiding een aanwezigheidsattest dat ze aan hun
CV kunnen hechten.

II.

Sectorale proeven voor jongeren - koetswerk

Geplande acties / activiteiten en doelstellingen
Geplande acties:
-

2018: sectorale proeven voor 25 jongeren uit het Franstalige onderwijs, het
Nederlandstalige onderwijs of SYNTRA;
2019: sectorale proeven voor 75 jongeren uit het Franstalige onderwijs, het
Nederlandstalige onderwijs of SYNTRA.

Doelstellingen: uitreiken van een sectoraal certificaat aan wie slaagt. Dit certificaat biedt een reële
meerwaarde tijdens de zoektocht op de arbeidsmarkt.

Gevoerde acties / activiteiten
In 2018: 25 geteste jongeren
In 2017: 48 geteste jongeren
In totaal voor 2 jaar: 73 geteste jongeren

Realisatiegraad
Aantal bereikte jongeren: 73
Deze jongeren waren uitsluitend leerlingen uit het Franstalige onderwijs.

Vereiste budgettaire middelen voor de realisatie van deze actie / activiteit
Prestatiekosten voor sectorale proeven (uitbesteed aan derden): 54.764,6 €
Materieel voor de organisatie van sectorale proeven: 7.756,1 €
Totaal: 62.520,7 €

Uitstroom naar tewerkstelling
Niet van toepassing. Geslaagde jongeren ontvangen een certificaat dat ze aan hun CV kunnen
hechten.

Omstandigheden die het onvolledig bereiken van deze doelstelling verklaren
Twee partners die oorspronkelijk voorzien waren wensten niet aan het project mee te werken, met
name SYNTRA en het Nederlandstalige onderwijs.
We hebben talrijke, al dan niet gerechtvaardigde annulaties geregistreerd. Op sommige dagen was
alles klaar om de jongeren te verwelkomen (examinatoren en werkplaatsen), maar ze daagden niet
op, zonder ons te verwittigen.

III.

Opleidingen "Motormanagement" - garages

Geplande acties / activiteiten en doelstellingen
Geplande acties:
-

-

-

2018: opleidingen "blended learning" met 3 dagen in opleidingscentra voor maximaal 100
jongeren, m.a.w. 10 sessies met maximaal 10 jongeren/sessie, voor jongeren in het 5e en 6e
jaar van het voltijds onderwijs of jongeren in het laatste opleidingsjaar van het deeltijds
onderwijs of jongeren in het laatste opleidingsjaar van het alternerend leren (leerlingen);
2019: opleidingen "blended learning" met 3 dagen in opleidingscentra voor maximaal 100
jongeren, m.a.w. 10 sessies met maximaal 10 jongeren/sessie, voor jongeren in het 5e en 6e
jaar van het voltijds onderwijs of jongeren in het laatste opleidingsjaar van het deeltijds
onderwijs of jongeren in het laatste opleidingsjaar van het alternerend leren (leerlingen);
Na een uitwisseling met de FOD Tewerkstelling is er beslist om 22 sessies toe te voegen (zie
de bijgevoegde mail).

Streefdoelen:
-

-

Aanreiken van een aanvullende technische opleiding voor ingeschreven jongeren in een
mechanische richting, aanvulling die dikwijls ontbreekt en voor moeilijkheden zorgt bij het
zoeken van een baan;
Hen in staat stellen om opleidingstechnieken via e-learning te benaderen;
Verhogen van de beroepsinschakelingskansen.

Gevoerde acties / activiteiten
In 2018:
-

9 opleidingssessies

In 2019:
-

20 opleidingssessies

In totaal voor 2 jaar:
-

29 opleidingssessies;
86 opleidingsdagen;
233 gevormde jongeren.

Realisatiegraad
Aantal bereikte jongeren: 233
Deze jongeren waren ofwel leerlingen uit het voltijds beroepsonderwijs of uit het deeltijds onderwijs
mechanica, ofwel jongeren uit SYNTRA / IFAPME / SFPME / IAWM.

Vereiste budgettaire middelen voor de realisatie van deze actie / activiteit
Prestatiekosten voor e-learnings (uitbesteed aan derden): 140.837,66 €

Uitstroom naar tewerkstelling
Niet van toepassing. De jongeren ontvangen na de opleiding een aanwezigheidsattest dat ze aan hun
CV kunnen hechten.

Omstandigheden die het onvolledig bereiken van deze doelstelling verklaren
Qua aantal opleidingsdagen is het in de loop van het project bijgestelde doel niet bereikt. Het was te
ambitieus, voornamelijk de 32 sessies in 2019, gezien de mogelijkheden van scholen en
opleidingscentra op het vlak van planning (geen mogelijkheid om sessies te organiseren tijdens de
schoolvakantie enz.).
Qua aantal kandidaten registreerden we een gemiddelde van 8 kandidaten per sessie. Bij deze
sessies is er maximaal voor 10 jongeren plaats. Maar doorgaans komen de jongeren per klas en zijn
we bijgevolg afhankelijk van het aantal leerlingen per klas.

IV.

Conclusies

Totaal van de aangewende budgettaire middelen
Actie 1
Actie 2
Actie 3
Totaal
Actienr.
1
2
4

169.351,39 €
62.520,70 €
140.837,66 €
372.709,75 €
Overzicht van gevoerde acties
22 opleidingssessies koetswerk, dus 103 dagen
73 sectorale koetswerkproeven
19 opleidingssessies Motormanagement in "blended
learning"
Totaal

Aantal bereikte jongeren
174
73
233
480

Afrondend kan worden gesteld dat de impact van het project als volgt is:
-

De jongeren worden zich bewust van de technologische evolutie in het autovak;
De jongeren kregen mogelijkheden op praktijkopleidingen te volgen met recent materiaal
dat in voldoende aantallen aanwezig was;
De jongeren worden zich bewust van het belang van levenslang leren: ze volgden namelijk
opleidingen in onze centra voor bijscholing;
Aanvullende technische opleidingen vormen een reële meerwaarde voor hun
opleidingstraject en stellen hen in staat om hun CV extra te stofferen.

