
 

PC 112/ PsC 149.02: 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 Praktijkopleiding 

voor jongeren – 
koetswerk 

 

De bedoeling van dit project is om jongeren via 
aan hun specifieke behoeften aangepaste 
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.  
De nieuwigheid van deze actie schuilt in het feit 
dat EDUCAM nu over een uitgebreid aanbod 
koetswerkopleidingen voor jongeren beschikt, 
die aangepast kunnen worden op basis van de 
vastgestelde lacunes of de gevraagde nieuwe 
technologieën (bv. uitdeuken en lassen van 
aluminium, smart-repair). Zo kunnen ze andere 
competenties verwerven.  
Door deze gerichte initiatieven willen we de 
kans op een baan in de sector gevoelig verhogen 
omdat het gebrek aan praktijk regelmatig wordt 
vermeld als reden om jongeren een baan te 
ontzeggen. 
 

IFAPME 

SYNTRA 

IAWM  

Nederlandstalig en 

Franstalig voltijds 

en deeltijds 

onderwijs 

 

Er worden drie 
doelgroepen 
geïdentificeerd: 
de jongeren in de derde 

graad van het voltijds 

beroepsonderwijs, optie 

koetswerk; 

de jongeren uit het 

deeltijds onderwijs / 

duaal leren, optie 

koetswerk; 

de jongeren in het 

alternerend leren of de 

ondernemersopleiding 

koetswerk (jongeren in 

opleiding in de centra 

van SYNTRA, IFAPME of 

IAWM. 

 

400 144.000 € 



2 Inleidende 
opleiding tot 
koetswerk en 
mechanica voor 
werkzoekenden 
van minder dan 26 
jaar  

Deze actie biedt werkzoekenden van minder 
dan 26 jaar de mogelijkheid om koetswerk- en 
mechanica-activiteiten te ontdekken met het 
oog op een toekomstige keuze voor een 
opleiding of beroep. Ze wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de FOREM en het centrum 
AutoFORM.  
 

FOREM 

AutoFORM 

Werkzoekenden van 
minder dan 26 jaar 

8 30.000 € 

3 Opleiding 
"Motormanagemen
t" 

We bieden de jongeren een opleidingstraject 
rond specifieke technologieën die jongeren 
maar weinig beheersen en die nochtans cruciaal 
zijn om een baan te vinden. Dit probleem willen 
we verhelpen door middel van een systeem met 
een webvorming online in combinatie met een 
praktijkopleiding. Een attest zal bewijzen dat de 
jongere de opleiding gevolgd heeft.  

Concreet omvat het traject: 
o Vooropleiding via e-learning 

"Emissies";  

o Praktijkopleiding "Emissies", 

duur: 1 dag; 

o Vooropleiding via e-learning 

"Motormanagement";  

o Praktijkopleiding 

"Motormanagement", duur: 1 

dag; 

o Vooropleiding via e-learning 

"Sensoren en actuatoren"; 

o Praktijkopleiding "Sensoren en 

actuatoren, duur: 1 dag. 
 

IFAPME 

SYNTRA 

IAWM  

Nederlandstalig en 

Franstalig voltijds 

en deeltijds 

onderwijs 

 

Er worden verscheidene 
doelgroepen 
geïdentificeerd: 
de jongeren in de derde 

graad van het voltijds 

beroepsonderwijs, optie 

mechanica; 

de jongeren uit het 

deeltijds onderwijs / 

duaal leren, optie 

mechanica; 

de jongeren in het 

alternerend leren of de 

ondernemersopleiding 

mechanica (jongeren in 

opleiding in de centra 

van SYNTRA, IFAPME of 

IAWM. 

 

100 45.000 € 



4 Certificerende 
opleidingen HEV  

Hybride en elektrische voertuigen vormen een 
steeds groter aandeel in ons wagenpark. Om ze 
te kunnen onderhouden en herstellen zijn 
bepaalde veiligheidsmaatregelen onontbeerlijk. 
Hiervoor heeft de sector trouwens een sectoraal 
certificeringsstelsel ontwikkeld.  

Door middel van deze opleiding wensen 
we: 
- Jongeren bewust te maken van de 

veiligheidsmaatregelen die ze 
moeten treffen wanneer ze aan 
zulke voertuigen werken. Dit is 
cruciaal met het oog op hun 
veiligheid; 

- Een sectoraal certificaat uit te 
reiken, wanneer ze slagen, wat een 
aanzienlijke troef in de zoektocht 
naar werk betekent.  

 

IFAPME 

SYNTRA 

IAWM  

Nederlandstalig en 

Franstalig voltijds 

en deeltijds 

onderwijs 

 

Er worden verscheidene 
doelgroepen 
geïdentificeerd: 
de jongeren in de derde 

graad van het voltijds 

beroepsonderwijs, optie 

mechanica of 

koetswerk; 

de jongeren uit het 

deeltijds onderwijs / 

duaal leren, optie 

mechanica of 

koetswerk; 

de jongeren in het 

alternerend leren of de 

ondernemersopleiding, 

optie mechanica of 

koetswerk (jongeren in 

opleiding in de centra 

van SYNTRA, IFAPME of 

IAWM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

450 135.000 € 



 

5 Ontwikkeling van 
een digitaal 
intersectoraal 
woordenboek  

In bijna alle sectoren is er een toenemende 
tendens naar een gebrek aan kennis van de 
nationale talen, met name van de technische 
(beroeps)woordenschat. Enerzijds belemmert 
deze gebrekkige kennis van het jargon de 
kansen op de arbeidsmarkt, anderzijds verhoogt 
ze ook het inherente risico van 
miscommunicatie, met alle mogelijke gevolgen 
van dien op en rond de werkplek. Het idee is om 
samen met andere sectoren een op beelden 
gebaseerd technisch woordenboek op te stellen. 
Wij willen een "modulair" en vooral evolutief 
digitaal platform uitbouwen, waarvan 
meertaligheid, de speechbot, microlearning en 
een backoffice belangrijk onderdelen zijn. 
 

Andere sectorale 
opleidingsfondsen 

Iedereen die een stage 
of leercontract in onze 
sector wil verrichten en 
de juiste terminologie 
moet gebruiken of 
raadplegen (NL/FR)  
 

 20.000 € 

   

Totaal Max. 956 
jongeren  
 

     374.000                          
€  


