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Wat is Elektro Anders?

Het opleidingstraject ‘elektro anders’ is een
opleidings- en toeleidingsinitiatief naar de job van
industrieel elektricien in de Antwerpse
industrie/haven. Samen met FTMA, VDAB en
Talentenfabriek wordt een traject uitgewerkt dat
bestaat uit screening, intensieve technische
opleiding en jobdate.

Waarom zou je als werkgever meewerken
aan Elektro Anders?

Als werkgever werk je via het opleidingstraject mee
aan de algemene oplossing voor het
knelpuntberoep industrieel elektricien. Het is
belangrijk dat de deelnemers een goed beeld
krijgen van de job in de praktijk. Dit kan onder
andere door het aanbieden van een stageplaats
maar ook door aan te geven waar de focus op
gelegd moet worden tijdens de opleiding. Dit
advies wordt meegenomen tijdens de screening
van de kandidaten. Bovendien vul je met grote kans
één of meerdere van je eigen vacatures in door deel
te nemen aan dit traject.

Editie Stad Antwerpen, Talentenfabriek,
VDAB, ANTTEC, STW, en wisselende
werkgevers

Stad Antwerpen organiseerde in 2019 en 2021 een
opleidingstraject industriële elektricien voor
anderstaligen, en dit met de volgende partners:
algemene organisatie, toeleiding, organisatie
jobdate en algemene ondersteuning door
Talentenfabriek, vooropleiding VCA en technisch
Nederlands door  STW, basisopleiding elektriciteit
en montagetechnieken door VDAB, alsook job- en
taalcoaching specialisatiemodules door Anttec.

Gedurende zes maanden worden 8 cursisten
begeleid, opgeleid en tenslotte toegeleid. De
kandidaat-cursisten worden op basis van een
rekentest, motivatiegesprek en screeningsopdracht
geselecteerd. De cursisten starten met een module
VCA. Dit certificaat is een toegangsticket voor latere
tewerkstelling en is ideaal om intensief Nederlands
te oefenen. Deze module wordt gecombineerd met
een module technisch Nederlands van 2 weken.
Beide modules worden gegeven door STW
(Steunpunt Tewerkstelling). Vervolgens start de
basisopleiding elektriciteit (incl. job- en
taalcoaching), een traject van 11 weken waar de
instructeur van VDAB wordt ondersteund door een
job- en taalcoach, ook van VDAB. Tijdens deze
praktijkgerichte module worden 2 weken
montagetechnieken voorzien. Tot slot voorziet
Anttec een vervolgtraject van 6 weken, waarin
zaken zoals relaisschakelingen, sensoren, schema’s
lezen enz. aan bod komt. Tot slot worden de
cursisten tijdens een jobdate gekoppeld aan
Antwerpse industriële bedrijven in de haven.
Tewerkstelling kan via stage, IBO, … maar ook via
rechtstreekse aanwerving.

Meer informatie?

Contacteer Katrien Didden via 0488/36.24.21 of
katrien.didden@talentenwerf.be


