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Deel I: de uitgevoerde acties en activiteiten
Actie/activiteit 1:
1

de geplande actie/ activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en
aantal deelnemers)

Praktijkopleiding voor jongeren – koetswerk
•

Doelstelling:
De bedoeling van dit project is om jongeren via praktijkopleidingen (in
competentiecentra, opleidingscentra van EDUCAM Service) in staat te stellen om
een stevige basis praktijk te verwerven en om te oefenen, zodat ze hun kansen op
de arbeidsmarkt vergroten.
Voor de leerlingen secundair onderwijs bieden we een praktijkgerichte opleiding
aan die specifiek op de lacunes gericht is. Voor jongeren die al praktijkervaring
hebben (alternerend leren of bedrijfsstages) bieden we een aanvullende
praktijkopleiding aan over de nieuwe technologieën (bv. uitdeuken en lassen van
aluminium, smartrepair). Zo kunnen ze andere competenties verwerven.
Door deze gerichte initiatieven willen we de kans op een baan in de sector gevoelig
verhogen.

•

Doelgroep(en):
Er worden drie doelgroepen geïdentificeerd:
o de jongeren in de derde graad van het voltijds beroepsonderwijs, optie
koetswerk;
o de jongeren in het deeltijds onderwijs (CDO en CEFA), optie koetswerk;

de jongeren in het alternerend leren koetswerk (jongeren in opleiding in de centra van
SYNTRA, IFAPME of IAWM.
2

de uitgevoerde actie/ activiteit

Praktijkopleiding voor jongeren – koetswerk
Deze actie bestaat uit twee trajecten van 3 modules, die telkens per
taalrol worden aangeboden.
3

de realisatiegraad
•
•
•

4

In FWB hebben, 29 jongeren het traject T1 afgemaakt, voor traject T2, zijn
er evenveel gestart, maar 25 jongeren die de opleiding hebben voltooid.
In VL zijn 9 jongeren het traject 1 gestart, maar na 2 sessies moeten
stoppen tgv Covid19
Er zijn geen gegevens bekend qua gender en etniciteit

het (bij de aanvraag) voorziene budget en het aangewend budget
voorzien voor 2020-2021: 120.000 euro
aangewend: 32d x 1500 = 48.000 euro

2

5

de uitstroom naar werk (indien van toepassing)

6

de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd
behaald (indien van toepassing)
Niet alle activiteiten zijn kunnen doorgaan tgv de Covid-19 situatie.
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Actie/activiteit 2:
1

de geplande actie/ activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en
aantal deelnemers)

Sectorale proeven voor jongeren – koetswerk
•

Doelstelling:
De bedoeling van die proeven is dus enerzijds om het competentieniveau van de
jongere te evalueren tegenover wat bedrijven verwachten en vervolgens hem/haar
(als hij/zij slaagt) een attest te bezorgen dat door de professionals in de sector
erkend is. Bij het niet slagen zorgt EDUCAM voor een overzicht van de verworven
en niet-verworven competenties, zodat de jongere en zijn school of
opleidingscentrum de opleiding gericht kunnen vervolledigen.

• Doelgroep(en):
De jongeren in het laatste jaar van hun koetswerkopleiding bij SYNTRA en/of in het
Nederlandstalige of Franstalige beroepsonderwijs.
2

de uitgevoerde actie/ activiteit

Sectorale proeven voor jongeren – koetswerk
3

de realisatiegraad
•
•

4

Sectorale certificering heeft niet kunnen plaatsvinden. De examens werden
door de scholen geannuleerd.
Er zijn geen gegevens bekend qua gender en etniciteit

het (bij de aanvraag) voorziene budget en het aangewend budget
voorzien voor 2020-2021: 37.500 euro
aangewend: 0 euro

5

de uitstroom naar werk (indien van toepassing)

6

de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd
behaald (indien van toepassing)
Niet alle activiteiten zijn kunnen doorgaan tgv de Covid-19 situatie.

4

Actie/activiteit 3:

1

de geplande actie/ activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en
aantal deelnemers)

Opleidingen 'Aanvulling nieuwe technologieën' voor jongeren – garages en/of voor
jongeren – koetswerk
•

Doelstelling:
Deze actie is bedoeld voor jongeren die hun opleiding hebben beëindigd maar geen
werk vinden omwille van hun gebrek aan praktische ervaring en inzetbaarheid. De
doelstelling van dit project is dubbel:
o Enerzijds, verwerven van competenties met betrekking tot deze nieuwe
technologieën. Deze opleidingen zouden worden verstrekt in
competentiecentra (Autoform, Autotech, Corpus, Spa-Francorchamps,
Bruxelles Formation) of in opleidingscentra van "EDUCAM Service", die hier
accuraat voor uitgerust zijn;
o Anderzijds het organiseren van twee stageperioden om de brug te slaan
tussen opleiding en tewerkstelling.

• Doelgroep(en):
De jongeren die hun opleiding "onderhoudsmecanicien" of "polyvalent mecanicien"
of "koetswerk" in het voltijds onderwijs hebben beëindigd.
2

de uitgevoerde actie/ activiteit

Opleidingen 'Aanvulling nieuwe technologieën' voor jongeren – garages en/of voor
jongeren – koetswerk
Deze actie bestaat uit een traject van 42 dagen met stage die in FWB wordt
aangeboden.
3

de realisatiegraad
•
•

4

In FWB zijn 6 jongeren gestart
Er zijn geen gegevens bekend qua gender en etniciteit

het (bij de aanvraag) voorziene budget en het aangewend budget
voorzien voor 2020-2021: 126.000 euro
aangewend: 42d x 1500 =63.000 euro

5

de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd
behaald (indien van toepassing)
Niet alle activiteiten zijn kunnen doorgaan tgv de Covid-19 situatie.

5

6

Actie/activiteit 4:

1

de geplande actie/ activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en
aantal deelnemers)

Opleidingen 'Motormanagement' voor jongeren – garages
•

Doelstelling:
We bieden de jongeren een opleidingstraject rond specifieke technologieën die
jongeren maar weinig beheersen en die nochtans cruciaal zijn om een baan te
vinden. We willen dit tekort ondervangen via een online opleidingssysteem
gekoppeld aan een praktijkopleiding. een attest waaruit blijkt dat hij de opleiding
gevolgd heeft.
Concreet omvat het traject:
o Vooropleiding in de vorm van een e-learning "Emissies";
o Praktijkopleiding "Emissies", duur: 1 dag;
o Vooropleiding in de vorm van een e-learning "Motormanagement";
o Praktijkopleiding "Motormanagement", duur: 1 dag;
o Vooropleiding in de vorm van een e-learning "Sensoren en actuatoren";
o Praktijkopleiding "Sensoren en actuatoren, duur: 1 dag.
• Doelgroep(en):
Er worden drie doelgroepen geïdentificeerd:
o De jongeren in de derde graad van het voltijds technisch of beroepsonderwijs in
het studiegebied Auto;
o De jongeren in het deeltijds onderwijs (CDO en CEFA), optie
"onderhoudsmecanicien" of "polyvalent mecanicien";
o De jongeren in het alternerend leren (leerlingen), richting "garagehouderhersteller";
o Jongeren in de IFAPME;
o Jongeren in het laatste jaar Garagehouder-hersteller in SYNTRA .

2

de uitgevoerde actie/ activiteit

Opleidingen 'Motormanagement' voor jongeren – garages
Blended traject van 3 modules dat telkens per taalrol wordt aangeboden.
3

de realisatiegraad
•
•
•

4

In FWB hebben 59 jongeren het traject gestart en 51 het traject afgemaakt
In VL zijn 36 jongeren het traject gestart, maar na 1 module moeten
stoppen door Corona
Er zijn geen gegevens bekend qua gender en etniciteit

het (bij de aanvraag) voorziene budget en het aangewend budget
voorzien voor 2020-2021: 225.000 euro

7

aangewend: 34d x 1500 = 51.000 euro
5

de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd
behaald (indien van toepassing)
Niet alle activiteiten zijn kunnen doorgaan tgv de Covid-19 situatie.
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Actie/activiteit 5:

1

de geplande actie/ activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en
aantal deelnemers)

Opleiding Automotive Training Network (ATN)

2

•

Doelstelling:
We bieden een aanvullend opleidingstraject voor op vlak van specifieke
technologieën voor jongeren die ingeschreven zijn in het Se-n-Se. Deze
opleidingsmodules behandelen nieuwe technologieën en praktijkoefeningen:
diagnose, CAN-bus, airco enz.

•

Doelgroep(en):
Jongeren ingeschreven in het Se-n-Se in het Vlaamse onderwijs.

de uitgevoerde actie/ activiteit

Opleiding Automotive Training Network (ATN)
3

de realisatiegraad
•
•

4

Deze opleiding heeft niet kunnen plaatsvinden door Corona
Er zijn geen gegevens bekend qua gender en etniciteit

het (bij de aanvraag) voorziene budget en het aangewend budget
voorzien voor 2020-2021: 60.000 euro
aangewend: 0 euro

5

de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd
behaald (indien van toepassing)
Niet alle activiteiten zijn kunnen doorgaan tgv de Covid-19 situatie.
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Actie/activiteit 6:

1

de geplande actie/ activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en
aantal deelnemers)

Opleiding “Klantgericht onthaal voor toekomstige technici @School – Softskills

2

•

Doelstelling:
De jongeren uit de beroepsgerichte vorming hebben in hun curriculum
onvoldoende input en vaardigheden gekregen over hoe omgaan met klanten die in
de garage aanwezig zijn en hen vaak zal aanspreken. Deze cursus die we in hun
vertrouwde habitat aanbieden, wil hieraan tegemoetkomen.
Kennismaking
A. Hoe een klant goed ontvangen?
B. Is de klant koning?
C. Gebruiken van de juiste bewoordingen tegenover de klant
D. Assertiviteit, agressiviteit en passiviteit
E. Zelfanalyse t.o.v. situaties waarmee u geconfronteerd zult worden in het
bedrijfsleven

•

Doelgroep(en):
Leerlingen in de derde graad uit het voltijds technisch en beroepssecundair
onderwijs in het studiegebied Auto. Jongeren uit het DBSO en de SYNTRA
leertijd.
Jongeren in de leertijd van de Franstalige en Duitstalige gemeenschap.

de uitgevoerde actie/ activiteit

Opleiding “Klantgericht onthaal voor toekomstige technici @School – Softskills
Dit is een eendaagse opleiding per taalrol.
3

de realisatiegraad
•
•
•

4

In FWB hebben 43 jongeren het traject afgemaakt
In VL zijn 0 jongeren het traject gestart
Er zijn geen gegevens bekend qua gender en etniciteit

het (bij de aanvraag) voorziene budget en het aangewend budget
voorzien voor 2020: 22.500 euro
aangewend: 4d x 1499,915 = 5.999,66 euro

5

de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd
behaald (indien van toepassing)
Niet alle activiteiten zijn kunnen doorgaan tgv de Covid-19 situatie.
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Conclusie
❖

Algemene overzicht:

ACTIE
Actie 1: Pratktijkopleiding voor jongeren - koetswerk
Actie 2: Sectorale proeven – koetswerk
Actie 3: Aanvulling nieuwe technologieën voor jongeren
Actie 4: Opleidingen motormanagement
Actie 5: Opleiding Automotive Training Network (ATN)
Actie 6: Opleiding "klantgericht onthaal voor t. technici"
❖

# jongeren
38
0
6
95
0
43

Totaal aantal bereikte jongeren: 182
•
•

FWB: 137
VL: 45

❖

Totaal voorziene budget en reeds aangewend budget:
• Toegewezen: 591.000,00 euro (waarin 588.025,71 euro toegewezen door
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
• Aangewend: 167.999,66 euro

❖

Uitstroom naar werk (totaal, indien van toepassing): n.v.t.

❖

Tussentijdse impact van het project:
• De leerlingen/cursisten die de respectieve opleiding hebben gevolgd, zijn
zoals voorzien in de doelstellingen beter geschoold om hun studie af te
maken en de arbeidsmarkt te betreden.
• De leerlingen die we niet hebben kunnen bereiken, hopen we via andere
kanalen nog hun competenties te verhogen.
• Door de Corona, hebben we niet alle acties kunnen organiseren. EDUCAM
heeft via de Paritaire comité een herbesteding gevraagd om andere of
nieuwe activiteiten te kunnen plannen.
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