
                                               
Schakelpakket 

                             
                          Voor wie? Inhoud? 

                         
                       Praktisch 

        
      Procedure / inschrijven 

 
Sector 2 =  
NL voor technische 
beroepen 

 
- Klanten die willen werken in een technisch 

beroep of een beroepsopleiding willen 
volgen 

- Onderwerpen: begrijpen instructies, 
veiligheid, contact met collega’s,… 

- ‘firma-activiteiten’: specifiek voor bepaalde 
sector 
 

 
- Turnhout (+/- 15 weken) 

Herentals (+/- 15 weken) 
- Iedere voormiddag: NL 

Namiddag extra: rekenen, 
logopedie, sollicitatietraining en 
computer 

- Na 1ste maand: consultgesprek met 
klantenconsulente en aanvraag 
info beroepsopleiding 
 

CODE 950800 
 

- Info + intakegesprek 
- Test: domino 2 

 
 Vragen: NT2Kempen@vdab.be 

 
 
Vospa= vooropleiding 
social profit  
 
Zorgkabined =  
NL voor sociale beroepen 
 
 

 
- Vooral gericht naar zorgkundige of 

verpleegkundige 
- ‘behoorlijk niveau NL’ 
- Bij voorkeur reeds ervaring in eigen land 
- Motivatie moet zeer groot zijn gezien lang 

traject : +/-1,5 j. zorgkundige en 3 tot 3,5 j. 
verpleegkundige  

- Veel aandacht voor ‘gericht leren studeren’ 
 

 
- Zorgkabined: Turnhout +  Lier  
- 2x per jaar: +/- juni en dec 

= 5 mnd, voltijds (geen les op 
woensdagnamiddag) 

- Zorgportaal: 1ste tremester 
verpleegkunde HBO5 wordt 
verspreid over 1 j (extra 
ondersteuning NL, 
wetensch.vakken,…) 

CODE 904306 
- Info + test: domino 4 
- Motivatiegesprek met 

instructeur en 
klantenconsulent! 

- Medisch onderzoek 
Vragen: NT2Kempen@vdab.be of 
over beroepen en opl zorg:  
michelle.servaes@vdab.be 
 

 
Verkoopstalent =  
NL voor verkoop mode  

 
- Bereid tot zaterdag –en zondagwerk, DT, 

flexibel uurrooster + kinderopvang hebben 
- Fysiek werk willen en kunnen doen 
- Laag loon 
- Verzorgd voorkomen 
- Hoofddoek kan belemmering zijn 
- Voor mannen: willen werken voor 

vrouwelijke chef 

 
- Antwerpen! 
- 15 weken voltijds 
- Dan doorstroming naar opl. 

verkoop mode 

CODE: 205000 
- Klant moet zelf online 

inschrijven vr verkoop 
- Info+ intakegesprek 
- 1 week oriëntatie 

  
Vragen:  katy.beels@vdab.be  

               03/221.82.55 
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Finaliteitsopleidingen 

 
Voor wie? Inhoud? 

                                                             
Praktisch 

       
     Procedure / inschrijven 

 
Maximarkt =  
voor winkelbediende en 
medewerker in 
grootwarenhuis 

 
- Bereid tot zaterdag –en zondagwerk, 

flexibel uurrooster  
- Kinderopvang (werken tussen 6 en 20u), 

ook in vakanties 
- Fysiek werk , hele dag staan 
- Laag loon, deeltijdse vacatures 
- Hoofddoek kan belemmering zijn 
- Veel werkplekleren 

 
- Antwerpen of Turnhout 
- 12 weken, voltijds 
- Soms stage op zaterdag 

CODE: 950850 
 

- Info+ intakegesprek 
- 1 week oriëntatie 

 
Vragen: NT2Kempen@vdab.be 
 

 
Hogerop =  
NT2 en doorgedreven 
sollicitatietraining voor 
anderstaligen met 
bachelor-of 
masterdiploma  

 
- Bachelors of masters die geen technische 

opleiding meer nodig hebben 
- NL 2.4 en voldoende PC-kennis 
- 6 weken onbetaalde stage willen doen 
- Duidelijk jobdoelwit 
- GEEN ADMINISTRATIEVE PROFIELEN 

 
- Antwerpen 
- 16 weken voltijds 
- 10 weken les (contactleren en 

thuisstudie) 
- 6 weken stage (zelf mogelijke 

stageplaatsen aanbrengen) 

 
CODE:   950837 

- Info en screening 
Contactpersoon:  
Karolien.vanbel@vdab.be 
ANT12@vdab.be 

03 212 28 62 

 
Geïntegreerde 
bediendenopleiding voor 
anderstaligen = 
NT2 voor administratieve 
profielen 

 
- Opleiding/diploma en/of werkervaring in 

administratieve sector 
- NL min 1.2 behaald 
- Engels of Frans min 2.4 (zeer goed) 
- Commercieel medewerker, logistiek 

administratief medewerker of medewerker 
boekhouden 
 

 
- Antwerpen 
- 17-22 weken voltijds 
-  6 weken stage 

 
CODE 602300 

- Info 
- Assessment (2 dagen) 

Contact: 
businesssupportantwerpen@vdab.be 
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