
Draaiboek opzetten van een grensoverschrijdende opleiding

Opdracht vanuit projectomschrijving:
Zorgen voor de borging van de ontwikkelde kennis in een generiek draaiboek.

Voorwoord:

DIt draaiboek kwam tot stand in het kader van het Interreg project Grenzeloos competent.
Binnen dit project gingen verschillende partners, van publieke bemiddelingsdiensten,
opleidingsinstellingen, sectorfondsen en sociaal-economische ontwikkelingsmaatschappij,
werkgeversorganisatie, vakbonden, … aan de slag om grensoverschrijdend opleidingen uit te
bouwen binnen de sectoren voeding, textiel en duurzaam bouwen. Dit met als doel om
werkzoekenden uit Wallonië en Frankrijk naar de Vlaamse arbeidsmarkt toe te leiden waar er
een hoge nood is aan het invullen van knelpuntvacatures binnen de eerder genoemde
sectoren. Om er voor te zorgen dat de borging van de ontwikkelde kennis gegarandeerd
wordt, werd dit generiek draaiboek opgesteld. Het is een poging het traject en de mogelijke
obstakels die men kan tegenkomen bij het opstarten van een grensoverschrijdende opleiding
aan te kaarten, in beeld te brengen.
Het draaiboek werd vooral geschreven vanuit het oogpunt wat de partners als vertragend
ervaren. Het wil een opsomming bieden van aandachtspunten waarbij je moet stilstaan
wanneer je een grensoverschrijdende opleiding opstart en deze wil bestendigen op lange
termijn.
In het draaiboek wordt gewerkt met een zekere structuur, de info werd opgesplitst in nuttig
volgens de projectfase waarin je je bevindt. Algemeen werden een aantal kritische
succesfactoren opgesomd die in de loop van de verdere omschrijving gespecificeerd en
verduidelijkt worden.
Het draaiboek werd in de loop van het project telkens aangevuld, het wil echter niet
pretenderen volledig te zijn. Het gaat in eerste instantie om een neerslag van de partners
binnen het huidige project.

Projectfases:

● 1.1 Arbeidsmarkt en opleidingsmarktanalyse
● 1.2. Verkennen en onderhandelen
● 1.3. Concrete uitwerking van het project
● 1.4. Uitrol traject: opstart en opvolging
● 1.5. Evaluatie, bijsturing en nazorg

Kritische succesfactoren:

● Duidelijkheid rond financiering van de opleidingen
● Duidelijkheid rond praktische afspraken, wetgeving omtrent opleidingscontract,

gebruik van materialen, onkostenvergoedingen, verzekeringen, …
● Projectpartners die inhoudelijk de eigen opleiding en reglementering goed kennen.
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● Steeds in het oog houden om een duurzame oplossing te ambiëren.
● Duidelijke communicatie, klare taal. Begrijpt iedereen hetzelfde als we over een

bepaald woord spreken.
● Gericht werken tussen het oplossen van de arbeidsmarktvraag en het aanwezige

doelpubliek.

1.1. Arbeidsmarkt en opleidingsmarktanalyse

● Bekijken van beschikbare cijfergegevens over de arbeidsmarkt. Een goede analyse is
van cruciaal belang. Hiervoor dient er enerzijds bekeken te worden welke vacatures
openstaan, waar heeft men in de regio nood aan. Anderzijds dient een analyse
gemaakt te worden van welke arbeidskrachten voorhanden zijn, wat is hun
scholingsniveau en waar zit de behoefte aan opleiding. Dit voor zowel
werkzoekenden als werknemers.
Bij het bekijken van cijfermateriaal op interregionale manier is het vooral ook
belangrijk dat er voor men conclusies neemt ook kijkt in hoeverre de parameters in de
verschillende regio’s overeenstemmen. Bv. merkten we binnen Grenzeloos competent
dat het duidelijk afbakenen van sectoren nodig is. We stelden vast dat voor textiel
bepaalde beroepen afhankelijk van regio wel of niet worden toegevoegd. We merkten
ook dat de sector duurzaam bouwen op zich geen sector is, en dat er afgesproken
dient te worden wat er hieronder wordt verstaan en hoe we deze cijfers kunnen
uitfilteren.
Het is ook zo dat informatie via sectorfondsen opgevraagd kan worden, niet alle
vacatures zijn steeds bij bv. VDAB of le FOREM  raadpleegbaar: belang van het
betrekken van sectoren is dat zij een duidelijk zicht hebben op wat leeft bij de
werkgevers uit de sector en waar de hiaten zitten. Langs deze weg stem je af met
werkgevers en kan je de interpretatie van bepaalde cijfergegevens vergemakkelijken.
Vanuit Vlaanderen is heel wat materiaal beschikbaar op arvastat, dit is vrij
raadpleegbaar.
Voor Frankrijk werkt in het project Grenzeloos competent INSEE mee om de analyses
te doen, naast cijfergegevens die voorhanden zijn bij FOREM.
Voor Wallonië is dat bij le service Amef (Analys du Marché de l’emploi et de la
formation) du Forem, naast de cijfers die voorhanden zijn bij Le Forem. Binnen het
project Grenzeloos Competent werkt ook IWEPS mee om de analyses te doen.

● Nood aan studies/diploma om in een bepaalde sector, beroep te gaan werken?
Door analyse van de meest voorkomende vacatures kan nagegaan worden of er
nood is aan het hebben van een diploma om een bepaalde job uit te oefenen. Dit
zorgt ervoor dat je weet of certificering in de sector leeft.
Het is hier ook belangrijk te kijken naar de verschillen in de regio’s. Bijvoorbeeld is
voor een werkzoekende in Frankrijk een diploma of certificering behalen een hele
grote troef.
In functie van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden is het dan ook
belangrijk om deze zaken te bekijken.
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Welke partner dient betrokken te worden indien een diploma noodzakelijk is. Indien
niet belangrijk, wie kan certificering voorzien en wat wordt als goed ervaren door de
werkgever.
Naast de certificering moet er een competentiescan gemaakt worden om zeker te zijn
wat de eindcompetenties moeten zijn voor iemand die uit de opleiding komt.
Gezien de interregionale context mag de taal niet vergeten worden. Werkgevers
plaatsen vaker een vacature in eigen regio uit het oogpunt om bv; Vlaamse
werkzoekenden aan te trekken. Taaleisen gaan ze dan niet in hun vacature
vermelden, dit wil echter niet altijd zeggen dat dit dan een correcte veronderstelling is
om te gaan zeggen dat werkzoekenden geen kennis van het Nederlands moeten
hebben.

● Bekijken welke partners er reeds zijn om op de gestelde hiaten een antwoord te
bieden.
Zijn er specifieke doelgroep die je wil bereiken? Wie kan je helpen met de toeleiding?
Is er specifieke technische kennis nodig bij het lesgeven? Welke partner kan daar een
antwoord op bieden?
Indien er afstemming tussen de opleidingen in de verschillende regio’s dient te
gebeuren, welke organisaties heb je nodig die er dan voor zorgen dat de opleiding
erkent worden. ook hier laat je taal best aan bod komen. In welke taal dient de
opleiding gegeven te worden, of is onderdompeling genoeg? Afhankelijk hiervan kan
gekeken worden of een technisch instructeur voldoende is en/of er een taaltrainer
mee dient in te stappen. Aan de hand daarvan bepaal je welke partners binnen de
verschillende regio’s voorhanden zijn die hier het best een antwoord kunnen op
bieden.
Het is ook belangrijk om in het partnerschap voldoende flexibiliteit te steken, bv. om
het wegvallen van partners te kunnen opvangen of om bv. te kunnen voldoen aan
nieuwe noden. Constante bijsturing is op vlak van partnerschap ook belangrijk. Er
dient hier bekeken te worden of het afsluiten van een partnerschap de beste
oplossing is en/of eventueel er dient overgegaan te worden tot een uitbesteding.

● Toeleiding naar de opleidingen:
In de loop van ons traject hebben wij gemerkt dat vroegtijdig de toeleidingspartners
en/of publieke diensten betrekken geen overbodige luxe is. Dit om zicht te krijgen op
de doelgroep die potentieel in aanmerking kunnen komen voor de opleiding. En dus
van welk niveau met de opleiding gestart kan worden. Het is steeds ook belangrijk om
het spectrum hier zo breed mogelijk te houden, dit om ook kansengroepen de
mogelijkheid te bieden al of niet in te stappen in opleiding .
Er dient nagegaan te worden ter promotie van de opleiding welke kanalen het beste
werken voor welke doelgroep. Dit is geen evidente oefening en vraagt regelmatige
bijsturing. Binnen dit project werden ontdekkingsdagen georganiseerd die de sector
ruimer in beeld brengen, hier uitleg over geven en de verschillende opleidingen
voorstellen. Deze ontdekkingsdagen werden niet alleen voor de werkzoekenden
georganiseerd, maar ook voor de toeleiders. Zij zijn in de eerste plaats de spreekbuis
naar de doelgroep, iets wat zij niet of maar half kennen kunnen ze dan ook niet goed
gaan uitleggen. Naast de ontdekkingsdagen werd ook gekeken welke
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ondersteunende promotiemiddelen en/of -kanalen mogelijk zijn. Hier kozen we voor
flyers, affiches, website, sociale media, … Deze konden dan binnen verschillende
netwerken verspreid worden. In het kader van verduurzaming werd ook naar de
drempels gezocht die spelen voor het al of niet komen naar een ontdekkingsdag. Zo
werd om de afstand in de regio van het project niet meer van belang te zijn een
webinar ontwikkeld met info over de sector.

Jobbeurzen in het algemeen en meer specifiek de grensoverschrijdende jobbeurzen
zijn voor Franse werkzoekenden goede manieren om opleidingen voor te stellen in
het kader van het Interreg Project Grenzeloos Competent.

● Opsommen van de bestaande opleidingen in of buiten de regio,  die een referentie
zijn voor het ontwikkelen van de opleiding.

o Opsommen benaming
o Opsomming regio
o Bekijken inhoud: aantal dagen, uren, wat wordt er effectief gegeven.

Afgestemd op de referenties naar competenties. In Wallonië werkt men met
REM in Vlaanderen en Frankrijk zijn deze gebasseerd op ROMEv3.

o Bekijken gebruikte materialen en infrastructuur, is deze verplaatsbaar,
uitleenbaar, herbruikbaar, ...

● Keuze maken van beroep naar waar je opleiding toe richt, regio van opleiding en
toeleiding
Om te weten waar je de onderhandelingen naartoe wil leiden is het belangrijk een
keuze te maken door de voorgaande analyses naar welk beroep je wil toeleiden, in
welke regio je de opleiding wil organiseren en wat de beoogde doelgroep is in functie
van de toeleiding.
Hou er rekening mee dat in de loop van je traject ook de arbeidsmarkt kan
veranderen en je daar op moet inspelen. Zo merkten we in het project ‘Grenzeloos
competent’ bijvoorbeeld dat binnen de sector agro het beroep van
onderhoudsmecanicien in de drie regio’s een knelpunt vormden. Uit ethisch oogpunt
konden we dus geen grensoverschrijdende opleiding ontwikkelen, die geschikte
profielen vanuit een regio met knelpunt weghaalt. We besloten daarom enkel in de
drie regio’s aan de bestaande opleiding een module specifiek rond de voedingssector
toe te voegen. Zodat we toch de sector, al is het dan in eigen regio onder de
aandacht brengen.
Ook bekijken hoe je opleidingen modulair kan gaan opbouwen is in deze belangrijk en
hoe kan een bepaald profiel doorgroeien, binnen opleiding en of tewerkstelling. Zo
wordt nu bij VDAB gewerkt binnen de voedingssector met een 14-daagse opleiding
verpakkingsoperator, wie voldoende capaciteiten heeft kan of verder in een bedrijf
opleiding tot technisch operator volgen of binnen het opleidingscentrum. Afhankelijk
van noden en mogelijkheden van bedrijven en werkzoekenden. Verder kan er dan
doorgewerkt worden naar onderhoudsmecanicien.  Er wordt met name gewerkt met
een gemoduleerd traject in functie van noden van de klant en behoeften van de
arbeidsmarkt.
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1.2. Verkennen en onderhandelen

● Bekijken van waar financiering kan komen en duidelijk stellen waar de krijtlijnen
liggen om tussen te werken. Dan pas andere partners zoeken afhankelijk van de
krijtlijnen.
Het is zeer belangrijk om, reeds in een verkennende fase, te weten van waar de
financiering zal komen. De reglementering ligt in iedere regio anders en het is dus
belangrijk hier een zicht op te hebben. Er dient rekening gehouden te worden met
deze zaken om de krijtlijnen te bepalen waar tussen gewerkt dient te worden of om te
kunnen inschatten wat de hoeveelheid werk zal zijn om hier een oplossing voor te
zoeken. Ook welke partners er bij het verhaal moeten betrokken worden om dit op te
lossen is in deze een gevolg hiervan.
Het is een onlosmakelijk deel van het ontwikkelen van de opleiding, het is een
risicofactor die ervoor zorgt dat niet de juiste partners rond de tafel zitten en
eventueel afhaken, dat de start van de opleiding vertraagt, etc.
In het kader van duurzaam maken van samenwerkingen en het opzetten van
grensoverschrijdende opleidingen is het dus belangrijk deze stromen, voor of tijdens
het traject duidelijk te krijgen. Het zorgt er wel voor dat opleidingen vaak afhankelijk
zijn van regionale prioriteiten die worden gelegd. Binnen het project ‘Grenzeloos
competent’ voor de agrosector, was vooral de inzet van de Franse
begeleidingspartner, Entreprendre Ensemble,  een grote meerwaarde, ze maakten
geld vrij om kortlopende opleidingen zelf te financieren ook al is dat niet onmiddellijk
hun core-business. Voor de langlopende opleidingen konden wij aankloppen bij de
région. In Frankrijk heeft Entreprendre Ensemble  deze rol gespeeld door de afdeling
Formation Permanente van de regio Hauts de France bij het project te betrekken, dat
vervolgens in staat was om opleidingen te financieren ter ondersteuning van de
grensoverschrijdende opleiding in het beroep van productieoperator in de
voedingssector.

● Bekijken van de bestaande opleidingsinstellingen die iets dergelijks aanbieden, is er
een nieuw aanbod nodig of geen niche. misschien is knelpunt niet de opleiding, maar
de toeleiding naar bestaande opleidingen.
Het is zeer belangrijk om te weten wie de partners in het werkveld zijn, welke
opleidingen die ze gerelateerd aan het knelpunt aanbieden en te bekijken hoe het
komt dat deze niet of onvoldoende antwoord bieden aan het invullen van vacatures.
Is de afstemming tussen de opleiding en de vraag op de arbeidsmarkt voldoende. Is
er een probleem met toeleiding naar de  bestaande opleidingen en hoe kunnen deze
eventueel aangepakt worden. Wat zijn de aantrekkelijkheden voor zowel een
werkzoekende, werknemer als werkgever om zich (bij) te scholen. Kan er ingespeeld
worden op deze noden en zorg voor voldoende promotie acties rond bestaande
opleidingen. Binnen het project werden bestaande opleidingen zoals
voedingsoperator of bv. metser afgestemd op de Vlaamse arbeidsmarkt. Bepaalde
modules werden toegevoegd.  Zo werd er gekozen om werkzoekenden in de
opleiding een eerste keer in Vlaanderen te laten komen. De werkzoekenden krijgen
een onderdompelingsweek in een Vlaams opleidingsatelier. Naast het aftoetsen van
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de technische kennis ifv de Vlaamse bedrijven wordt er ook de nodige aandacht
besteed aan het Nederlands. De duurzaamheid van de tewerkstelling binnen de
verschillende sectoren werd telkens onder de aandacht gebracht, etc. De
ondersteuning van een sectorfonds is hierin meegenomen, gezien het voor een extra
netwerk zorgt om informatie te verspreiden.

● Contacteren van partners die interessant kunnen zijn op vlak van regio, inhoud,
infrastructuur, …
Naast deze peilers dient er nagegaan te worden wat de voorwaarden zijn rond
financiering, cursistenadministratie, gebruik machinepark en verbruiksmaterialen.
Zoals reeds eerder aangehaald verloopt de financiering in Frankrijk van opleidingen
op een andere manier. De publieke arbeidsbemiddelingsdienst heeft geen eigen
opleidingen meer in handen. Alles verloopt via uitbestedingen en deze zaken liggen
meestal qua inhoud en plaats voor een geruime tijd vast. Daarom werd voor dit
project gekozen om met de region te onderhandelen, samen met de Franse
begeleidingsdienst Entreprendre Ensemble. Deze laatste nam ook het initiatief om op
eigen kosten kortlopende opleidingen te gaan uitbesteden. Deze blijken zeer effectief
te zijn. De opleiding is vooral een inleiding in de voedingssector, daarnaast werd een
groot pakket NL aangeboden. Dit zorgt ervoor dat mensen snel aan het werk
geraakten.

● Toeleidingspartners contacteren, concretere samenwerking bespreken.
Er dient in de eerste plaats uitleg gegeven te worden over de beoogde doelgroep. Er
dient bekeken te worden wat de competenties zijn die bij het einde van een opleiding
 behaalt dienen te worden om aan de slag te kunnen. Bij de beoogde doelgroep is er
meestal ook een koppeling met het al of niet gebruiken van instapvoorwaarden en/of,
startcompetenties. Zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij toeleiding.
We bekeken in functie van werkzoekende wat mogelijkheden zijn rond
opleidingscontract, verzekeringen, mobiliteit, verplaatsingsonkosten en dergelijke..
Partners werden bevraagd wat zij nodig hadden om de doelgroep te informeren. Wat
is hun normale manier van werken om enerzijds de mensen te informeren en
anderzijds te rekruteren. Zijn er extra acties nodig, nood aan communicatiemiddelen,
...

● Uitrustingen in de sector:
Dient de plaats van de opleiding afgestemd te worden ifv de werkzoekende of  het
werk (de openstaande vacatures)?
Binnen het project hebben we in de meeste gevallen voor een combinatie gezorgd.
Enerzijds werden werkzoekenden in eigen regio opgeleid, muv textiel. Anderzijds
werd vooral gekeken naar regio waar vacatures zijn en waar machinepark/
infrastructuur aanwezig is om de opleiding te geven. Uitwisseling naar Wallonië en
Vlaanderen werd reeds opgenomen. De flow naar Franse installaties voor Vlaamse
en Waalse werkzoekenden is er niet. Dit zorgt voor een onevenwicht.

Specifieke afspraken, contracten voor het gebruik van de uitrustingen dienen
opgesteld te worden als een andere partner, dan de eigenaar, opleiding wil geven op
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bepaalde installaties. Kan er zelfstandig gebruik gemaakt worden van de machines of
dient steeds iemand aanwezig te zijn van de eigenaars van de uitrusting?
Welke prijs zal worden aangerekend voor het gebruik, hoe zit het met de
veiligheidsvoorschriften van de plek, wat dient te gebeuren om in orde te zijn met
verzekering, en dergelijke meer.

● Taal:
Om een goede communicatie mogelijk te maken is het belangrijk dat er duidelijk
gesteld zal worden wat de taal tussen de projectpartners is. Spreektaal en taal van
verslagen. Dienen er tolken voorzien te worden, etc.
Het is belangrijk ook na te denken over de taal van opleiding ifv de werkzoekenden
maar ook in functie van de beschikbare lesgevers.
Er dient op voorhand afgestemd te worden wat de noodzakelijkheid is van taalkennis
op de werkvloer ifv doorstroom naar werk, en ifv incalculeren of taallessen in het
opleidingsprogramma nodig zullen zijn, en hoeveel tijd hiervoor nodig is en dus ook
het gekoppelde budget.
Taal in een opleiding inbrengen mag ook geen belemmerende factor of drempel
worden om aan een opleiding te starten.

1.3. Concrete uitwerking van het project

● Ontwikkelen opleidingsprogramma / curriculum:
De inhoud van de opleiding dient met de verschillende partners bekeken te worden,
welke modules komen aan bod,wat is de duurtijd van de module hoe lang, wat zijn de
competenties die behaald moeten zijn na de module/opleiding. Waar zal de module
gegeven worden en welke uitrusting is hiervoor nodig.
Het is goed om de potentiële lesgevers van de opleiding reeds in een vroeg stadium
te betrekken, zij zijn vaak de inhoudelijke experten van lopende opleidingen en
kunnen met hun ervaringen met verscheidene doelgroepen vaak een eigen inbreng
doen in functie van duurtijd, methodiek en dergelijke.

Als voorbeeld geven we hieronder een korte beschrijving van hoe de drie sectoren
aan de slag zijn gegaan binnen het project Grenzeloos competent.  Zoals u zult lezen
was de insteek telkens anders.

Binnen de sector van agrovoeding werd er eerst een flow opgesteld wat de insteek
werd voor de rest van het te volgen traject.
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Er werd gewerkt aan het afstemmen van reeds bestaande opleidingen in de drie
regio’s. De insteek hier was om aanvullingen te doen om de opleiding compatibel te
maken voor de Vlaamse arbeidsmarkt, de installaties die nu in de verschillende
regio’s aanwezig zijn optimaler in te zetten in functie van opleiding en instructeurs
vanuit de verschillende regio’s op de verschillende types machines te leren werken.
De instructeurs van de verschillende regio’s (Wallonië, Frankrijk en Vlaanderen)
kwamen een aantal keer samen en bekeken de inhoud van de opleiding technisch
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operator in de voeding. In de verschillende regio’s heeft deze opleiding reeds een
andere benaming. In Vlaanderen is dit Technisch operator, in Wallonië is dit
Operateur de production en industrie alimentaire, In Frankrijk is dit Operateur
technique.
Er werd uiteindelijk tot een gezamenlijke basiscursus gekomen. Het aantal
dagen/uren en de naam van de module. De modules zijn onderverdeeld in een viertal
thema’s. Van veiligheidsmodules, technische modules, kwaliteit tot productie
modules. Een aantal zaken waren voor een start in een bedrijf niet onmiddellijk nodig
en werden als optionele modules beschouwd. Te plannen indien nodig in functie van
stage of zoals in Frankrijk voor het behalen van een diploma/certificaat. Deze
modules zijn processchema's, leidingen en appendages, utilities (stoom, perslucht,
elektriciteit, …), opslag van grondstoffen, transport van vaste stoffen, van vloeistoffen
en van gassen, vormveranderingen, initiatie i.v.m. onderhoud (niveau 1),
communicatie en stressmanagement, extra module elektriciteit in Frankrijk.  Binnen
de opleiding blijven de werkzoekenden voor het grootste deel in hun eigen regio met
uitzondering van de productie modules. We onderscheiden de module vloeistoffen die
in FOREM Moeskroen gegeven wordt. Dit is omdat hier een installatie voor
vloeistoffen aanwezig is. Tijdens het traject werden ook de instructeurs van de
verschillende regio’s opgeleid op deze machine zodat meerdere instructeurs les
kunnen geven op deze machines. Daarnaast is er de productiemodule stortgoederen
en verse goederen. Voor deze modules zijn er machines in het huis van de voeding in
Roeselare, alsook in de opleidingscentra van AFPA. De installaties voor
stortgoederen en vacuümverpakkingen in Roeselare worden ook ingeschakeld in het
traject om een onderdompeling Nederlands te geven. Doelstelling is werkzoekenden
de meest courante termen te leren gebruiken en ze te herkennen op de machines ifv
een tewerkstelling in Vlaanderen. Er werd een online platform gecreëerd en een
boekje als naslagwerk om ook na deze week verder te kunnen gebruiken. Ook in
Roeselare zijn de instructeurs van de andere regio’s opgeleid om les te kunnen
geven op deze installaties.

Voor de sector textiel was de insteek opnieuw een textielopleiding in de
interregionale regio te voorzien. Hier werd dus van nul begonnen om de twee
opleidingen samen te stellen. Er werd voor een korte opleiding van een week
gekozen, waarbij twee dagen theorie en drie dagen praktijk worden gecombineerd.
De opleiding wordt gezamenlijk aan Fransen, Walen en Vlamingen gegeven. De
theorie gaat door bij het sectorieel opleidingscentrum van de textiel, CEFRET
gevestigd in Moeskroen en de praktijk in het PTI (provinciaal technisch instituut) in
Kortrijk.
Omdat het textielonderwijs bijna verdwenen is, heeft de textielgroep in het kader van
het project een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het PTI, de enige
middelbare school die een textielopleiding heeft. De trainingen moesten gekoppeld
worden aan de beschikbare machines en dus meer gericht zijn op 'weven'.
Voor de doelgroep van werkzoekenden is er een meer algemene 'conducteur de ligne
textile/ productieoperator textiel)' training gecreëerd. Deze opleiding laat u toe om de
textielsector te leren kennen met 2 dagen theorie bij CEFRET en 3 dagen
praktijkopleiding bij het PTI in Kortrijk. Deze opleiding wordt gezamenlijk gegeven
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voor het praktijkgedeelte met een lesgever van CIA (FR) en een lesgeefster van
COBOT (vl).
Er is een tweede training "weeftechniek" gecreëerd. Deze meer specifieke opleiding
richt zich op het weven en geeft werkzoekenden een eerste benadering. Deze
opleiding kan ook worden gevolgd door werknemers van textielbedrijven die als
weversassistenten of zelfs wevers in het bedrijf willen gaan werken.
Een geïllustreerde woordenlijst van de verschillende machines en elementen in het
Frans en Nederlands wordt met behulp van de VDAB geproduceerd. Dit zal leiden tot
een beter begrip van de woordenschat om een tewerkstelling in Vlaanderen te
vinden.
Om de organisatie van deze opleidingen in Kortrijk zo vlot mogelijk te laten verlopen,
hebben de Franse en Vlaamse opleiders tijdens de ‘train the trainers’ in het PTI
elkaar ontmoet om uitleg te krijgen over de machines en het gebruik, alsook om het
opleidingsprogramma aan te passen aan de beschikbare machines.

Daarnaast werd voor de sector duurzaam bouwen nog een andere methodiek
gehanteerd.
Hier werden de instructeurs van de verschillende regio’s samengebracht rond drie
thema’s, duurzame binnenisolatie, buitenisolatie en dakisolatie. De instructeurs met
elk een verschillende specialisatie stelden hun technieken en opleiding aan hun kant
van de grens voor in drie sessies. Er werd per sessie een ander onderwerp gehouden
en per onderwerp werd er gekeken waar de raakvlakken en verschillen liggen in de
regio’s. Na de sessies werd een algemene samenvatting gemaakt. De doelstelling
van deze samenvatting was om de verschillen bloot te leggen in de 3 regio’s en aan
de hand daarvan een opleiding uit te werken die ervoor zou zorgen dat
werkzoekenden in de 3 regio’s aan de slag konden. De verschillen leken echter zo
minimaal dat hier geen volledige opleiding kon worden gemaakt. Daarna is de
werkgroep aan de slag gegaan om te bekijken in de regio van de begeleidingspartner,
Duinkerke-Veurne, waar de grootste vraag naar werkkrachten zat. Dit bleek als
metselaar te zijn. Er werd een opleiding georganiseerd in Duinkerke voor metser, om
de kandidaten meer kans te geven op een tewerkstelling in Vlaanderen werd er een
week onderdompeling toegevoegd in het opleidingsatelier in Roeselare. Daar krijgen
de kandidaten de eindproef voorgeschoteld die ook Vlaamse werkzoekenden moeten
doen. Dit om te zien of hun competenties matchen met de Vlaamse arbeidsmarkt. In
deze week krijgen ze ook een onderdompeling in het Nederlands. De eerste dag
krijgen ze een uitleg over een online systeem en een boekje mee. De bedoeling is dat
de instructeur in deze week opbouwt en probeert de instructies in het Nederlands te
geven, zoals het er in een reguliere situatie in de bouw aan toe gaat. Deze
kortlopende module in het opleidingsatelier in Roeselare kan voor werkzoekenden uit
iedere regio en voor verschillende profielen.

● De vergelijking van de wetgeving binnen het inhoudelijke van een opleiding.
vb. wetgeving rond HACCP,is deze hetzelfde in de verschillende regio’s, wanneer is
er nood aan een VCA-attest?, wat is de wetgeving rond verbouwen, …
In het kader van duurzame tewerkstelling voor de werkzoekenden is het belangrijk te
kijken om de aangeleerde technieken af te stemmen op de volledige regio die
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betrokken is in het project. Het zorgt ervoor dat de werkzoekende een grotere regio
heeft waar hij werk kan gaan zoeken.
Binnen de voedingssector is de module elektriciteit in Frankrijk zwaarder dan in
België, …

● Kostprijs van de opleiding bepalen en kijken wie wat opneemt, duidelijke afspraken
onder projectpartners en zoeken van financieringswijzen voor het laten doorgaan van
de opleiding. Noodzaak voor het opstellen van de planning van opleiding ifv
inplannen aantal opleidingen.
Voor werkzoekenden is het principe vanuit Vlaanderen en Wallonië dat een opleiding
gratis moet zijn.
Er moet nagegaan worden wie de kost van het lesgeven op zich neemt, in
Vlaanderen en Wallonië gebeurt dit meestal door de opleidingspartner zelf.  Le
FOREM en VDAB zijn publieke diensten, in tegenstelling tot AFPA in Frankrijk.
De kostprijs van de cursisten contracten waaronder onkosten voor vervoer en
dergelijke vallen worden in geval van werkzoekenden opgenomen door de publieke
tewerkstellingsdiensten (in Wallonië en Vlaanderen) Het systeem in Frankrijk is in die
zin anders dat de tewerkstellingsdienst geen opleidingscontracten kan geven, door de
verregaande vorm van uitbesteding van alles van opleiding, zitten er hier een aantal
extra voorwaarden aan vast, en vermoedelijk dus ook kosten.
De Conseil régional Hauts de France financieren de opleidingen voor
werkzoekenden.  Het implementeert dus een regionaal opleidingsprogramma met
variaties per gebied.
Deze opleidingsaankopen worden gedaan via een systeem van openbare
aanbestedingen. De opleidingscentra zijn gegroepeerd om zo goed mogelijk op de
aanbesteding in te spelen en een vertegenwoordiger aan te wijzen. Het is de
opleidingspartner van het GC-project AFPA, dat de vertegenwoordiger van deze
groep is.
Bovendien is het binnen deze groep dat AFPA op het grondgebied van Duinkerke
voor de realisatie van opleidingen van de agrovoedingsmiddelenproductie wordt
aangeduid voor de professionele titel CIMA (Conducteur d’installation et de Machines
Automatisées).
Daarnaast kan de partner Entreprendre Ensemble ook opleidingen aankopen, met
name op het gebied van de agrovoedingsmiddelenproductie. Deze aankopen zijn
onderworpen aan een concurrentieproces dat vergelijkbaar is met de beperkte
openbare aanbestedingsprocedure.

Opleidingen worden of door de opleidingspartner zelf gefinancierd (l’AFPA of le
Conseil Régional), en dus dan ook de contracten en verbonden onkosten voor de
werkzoekenden. Indien de opleidingsinstelling niet zelf het geld heeft om de opleiding
te bekostigen dient er gekeken te worden naar wie een uitbesteding kan uitschrijven
om deze opleiding te bekostigen, de mission locale of de publieke
tewerkstellingsdienst. In dit geval dient er ook bekeken te worden in hoeverre de
opleidingspartner die meeschreef aan het verhaal  niet in een bevoorrechte positie zit
en dus dat dit in strijd is met de wet op de overheidsopdrachten. In dit geval dient in
een onderhandelingsfase misschien al door de publieke dienst en/ of het departement
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en/of het mission locale een uitbesteding geschreven te worden om ervoor te zorgen
dat de opleidingsinstelling kan mee uitschrijven en ook uitvoeren.

Voor werknemers wordt er geen contract gegeven door de publieke diensten, er dient
wel rekening gehouden te worden of er al of niet subsidies verbonden zijn aan de
opleiding. Indien ja en de werkgever dient niets of minder te betalen voor het opleiden
van zijn werknemers dan dient deze te weten dat hij dit moet aangeven in functie van
de de-minimis regeling. Meer uitleg hierover kan gevonden worden op de volgende
website : http://www.kcse.eu/staatssteunregels-en-de-minimis
Voor werknemers opleidingen kan er ook gekeken worden in hoeverre het kan
opgenomen worden in het aanbod van het sectorfonds en/of deze dan ook gratis
aangeboden kan worden?

Een planning van de opleiding is reeds hier al op zijn plaats om te zien wanneer de
opleidingen kunnen doorgaan, is dit eenmalig of meerdere keren per jaar, etc. Dit om
een zo juist mogelijke inschatting te kunnen maken van de kosten.

● Cursistenadministratie:
Per regio zijn er andere afspraken voor werkzoekenden/werknemers bij het volgen
van een opleiding.
Het is belangrijk op papier te zetten welke de administratie is voor de WZ en WN en
ev. WG binnen de verschillende regio’s. Zo is er transparantie en kunnen betrokken
partners ook duidelijke uitleg geven aan de deelnemers.
Tot nu hanteren we binnen grenzeloos competent het principe dat de plaats waar de
deelnemer woont verantwoordelijk is voor de mogelijke administratie die bij het
opleidingstraject komt kijken.
Onlosmakelijk is de financiële flow hieraan verbonden.
Verzekeringen, onkostenvergoedingen en eventuele andere kosten dienen hier in
opgenomen worden.

● Convenanten voor gebruik van machinepark
Er moet nagegaan worden wat op vlak van gebruik machinepark gedaan moet
worden.
Mag een externe lesgever van de opleidingsorganisatie les geven op de machines.
Indien nee, kan dan overeengekomen worden dat er telkens iemand beschikbaar is.
Dient er iets te gebeuren naar de deelnemers ifv verzekering als ze werken op de
machines met een opleidingscontract dat niet van de opleidingsinstantie van wie het
machinepark is.
Indien ja, dan moet er gekeken worden wat administratief in orde dient gebracht te
worden qua verzekering, zelfde als hierboven voor deelnemers, maar daarnaast ook
voor de externe lesgever. Wat indien er breuk is aan het machinepark etc, welke
verzekering zal dan aangesproken worden, …
Het is belangrijk hierin duidelijk te zijn, alles te omschrijven en in een convenant te
gieten die de samenwerking benadrukt.
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● Convenanten voor gebruik van verbruiksmaterialen
Indien verbruiksmaterialen gebruikt worden, wie levert dit aan, zullen deze
doorgefactureerd worden, etc. Belangrijk om ook hier alles op papier te zetten in het
kader van transparantie.

● Nadenken over promotiekanalen
In de verkenning werd al een eerste bevraging gedaan bij de toeleidingspartners wat
men nodig heeft aan promomateriaal. Maar ook de opleidingsinstanties en andere
partners in het traject kunnen een ondersteunende functie hebben in het promo
voeren. Vandaar dat het belangrijk is wie langs welke kanalen promotie zal voeren,
deze neer te schrijven en te bekijken welke zaken ontwikkeld dienen te worden, wie
dat op zich neemt, zowel qua uitvoering als financieel.

1.4. Uitrol traject: opstart en opvolging

● Promotie voeren voor de opleiding
Zie hierboven.
Gezien het knelpuntkarakter van de opleidingen die georganiseerd worden zal het
belangrijk zijn om een pro-actieve promotie te voeren, niet enkel affiches, berichten
op sociale media etc, maar effectief aanschrijven van potentiële deelnemers.

● Afspraken registratie en planning
o Aanwezigheidslijsten bijhouden

Voor het project grenzeloos competent werd een aanwezigheidslijst gemaakt die
getekend dient te worden door de lesgever en de deelnemers per dagdeel. Dit om te
kunnen opvolgen hoeveel mensen in de opleiding zitten, of er uitvallers zijn, etc.

o Rapportering aantal opleidingen
Voor het project grenzeloos competent werd een tabel gemaakt die toegankelijk is
voor alle partners om bij te houden, wanneer welke opleiding doorgaat. Dit in functie
van opvolging en rapportering gezien geen automatische rapportering uit een IT
systeem kan, gezien alle partners op een andere manier werken.

● Samenwerkingen zoeken i.f.v. stages en uitstroom naar werk:
o Partners in de interimsector, rechtstreeks naar de bedrijven stappen. Vfu-ffi is

langs Vlaamse en Waalse kant het aanspreekpunt voor de interimsector. Zij
hebben ook contacten met kantoren in Frankrijk of mensen die daar hun
netwerk kunnen aanspreken. Er kan vanuit de publieke diensten rechtstreeks
contact opgenomen worden met de bedrijven en niet te vergeten het belang
van de sectorfondsen die als partner in het project betrokken partij zijn.

o Promotiekanalen opzetten om de werkzoekenden voor te stellen en hen
maximaal kansen te laten hebben in uitstroom naar werk binnen de regio van
het project. Het is belangrijk om ook vooral  op maat van de werkzoekende
een stageplaats te zoeken.

1.5. Evaluatie, bijsturing en nazorg
● Evaluatie en bijsturing van de opleiding
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Het is belangrijk om voor de start van de opleiding een aantal duidelijke parameters af
te spreken om de opleiding te evalueren. Namelijk: tevredenheid partners,
tevredenheid cursisten, aantal gestarte deelnemers, aantal afvallers, aantal
doorgestroomd naar werk, aantal aan het werk binnen de sector van de opleiding etc.
Het opmaken van een evaluatieformulier voor partners en cursisten is ook belangrijk
zodat je de mening van de stakeholders in het verhaal hebt. Met de partners bedoel
ik niet alleen toeleiding- en opleidingspartners maar ook andere betrokken partijen
zoals werkgevers.
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