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FRM BRUSSEL/RTM BRUSSEL - PC 111 : Bijkomend project voor jongeren (onder de 26 jaar) uit de 

risicogroepen -1/4/2022-31/12/2023 

 
 

 
Benaming van de 

actie 
Na te streven doelstellingen 

Samenwerking(en) 
met… (andere 
organisaties) 

Doelgroep 
Beoogd 
aantal 

deelnemers 

Budget 
bijkomend 

project (in €) 
1 INITIATIE – 

KENNISMAKING 
BEROEPEN – Technici 
Liftmonteurs  
Industrieel 
buizenfitter  

- Schoolverlaters warm maken voor 
beroepen met toekomstmogelijkheden 

- Deze studenten de mogelijkheid bieden 
om te solliciteren voor banen nadat ze het 
beroep hebben ontdekt en die ervaring op 
te nemen in een CV. 
 

- Deze studenten de mogelijkheid bieden 
om hun scholing voort te zetten waarbij 
ze zich, na hun studies, inschrijven voor 
beroepsopleidingen in bijzondere 
technieken. 

Bruxelles formation  
Actiris 

Leerlingen van het 3e 
niveau van het 
technisch en 
beroepsonderwijs 
met volledig leerplan 
die zijn ingeschreven 
in de afdelingen 
Industrie, 7de 
vervolmaking, de 
CEFA-studenten. 

104 € 23.920  

2 VERVOLMAKING – 
Programma’s met 
aanvullende 
cursussen met hoge 
toegevoegde waarde  

- Studenten een catalogus "onderwijs" 
aanbieden met de volgende opleidingen: 
Lassen: 
Vervolmaking in buizen lassen + erkenning 
Vervolmaking in Tig-lassen + erke  
Industrieel onderhoudswerk: 
Vervolmaking in industriële elektriciteit 
Vervolmaking in industriële mechaniek 
Praktijk storingsdiagnose  
Opsporen van storingen – diagnose – 
herstelling  

Bruxelles formation  
Actiris  

Leerlingen van het 3e 
niveau van het 
technisch en 
beroepsonderwijs 
met volledig leerplan 
die zijn ingeschreven 
in de afdelingen 
Industrie, 7de 
vervolmaking, de 
CEFA-studenten. 

160 € 51.520  



2 
 

Regeling  
Vervolmaking in automatisering  
Bijzondere technieken  
Voorbereiding voor de erkenning 
Koeltechniek voor koeltechnici 
Technieken liftmonteurs - basis 
 

De elektrisch 
installateurs - 
automatiseringsdesku
ndigen 
De werktuigkundigen 
Automatiseringsdesk
undigen 
Elektrisch 
installateurs  
De elektrotechnici  
De 7de vervolmaking 
industrieel 
onderhoudswerk 
De 
metaaalbewerkers-
lassers 
 

3 SPECIALISATIE – 
Korte vakrichting 
bijzondere 
technieken  

Studenten die hun getuigschrift hoger secundair 
onderwijs hebben behaald, een korte 
kwalificerende beroepsopleiding van 5 maanden 
aanbieden, hetzij op het gebied van lifttechnieken, 
hetzij op het gebied van HVAC met Erkenning 
koeltechniek  
 

Bruxelles formation  
Actiris 

Leerlingen van het 3e 
niveau van het 
technisch en 
beroepsonderwijs 
met volledig leerplan 
die zijn ingeschreven 
in de afdelingen 
Industrie, 7de 
vervolmaking, de 
CEFA-studenten. 
De elektrisch 
installateurs - 
automatiseringsdesku
ndigen 
De werktuigkundigen 
Automatiserings-
deskundigen 
Elektrisch 
installateurs  
De elektrotechnici  

16 € 80.000  



3 
 

 

De 7de vervolmaking 
industrieel 
onderhoudswerk 
 

   

Totaal 280 Jongeren 
van < 26 jaar 
 

             € 155.440                    


