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  Inschrijving bij VDAB  

 

     - via  Agentschap, OCMW of asielcentrum 

     - vanaf 8 oktober: online of telefonisch! 

 

  Intakegesprek bemiddelaars vluchtelingen  

    - doorverwijzing naar oriëntatiecursus 

    - inschrijven cursus NL bij NT2 of VDAB 

    - aanvraag technische screening 

    - aanmelden voor een project anderstaligen 

    - tender voor bemiddeling naar werk 
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 CVO Turnhout en  CBE Turnhout 

 

 1.2 met een VDAB-contract (incl. vervoerskosten, terugbetaling 

kinderopvang,…)  

 

 Cursus Nederlands is inhoudelijk meer afgestemd op ‘werken in 

België’ 

 

 Totaalpakket: inburgeringtraject + NT2 + oriëntatiecursus 

                            ‘mijnloopbaan@telier’  

 

 Daarna: advies vervolgtraject (opleiding,…) + toewijzing 

bemiddelaar 

 Informatie over de arbeidsmarkt , jobs en opleidingen 

 

 focus op zelfredzaam kunnen werken, o.a. met ‘Mijn loopbaan’  

      => werkzoekende moet mailadres hebben 

 

 10 voormiddagen, gespreid over 2-3 weken + 

      individueel adviserend gesprek (+ verslag) => traject naar werk 

 

 vanaf  Nl 1.2 + onvoldoende NL  voor regulier OC  

 

 +/- elke 2 maanden (naargelang aantal kandidaten)  

 

 Contactpersoon: veerle.oldebijvank@vdab.be (014 44 51 21) 

      

mailto:veerle.oldebijvank@vdab.be
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 Cc Herentals, 20 dagen ‘proeven’, rotatiesysteem 

                                                                Houtbewerker 

                                                                Metser 

                                                                Bekister 

                                                                Dakdekker 

                                                                Wegenwerker 

                                                                Vloerder 

                                                                Stukadoor 

                                                                Schilder 

                                                                Stellingbouwer 

 

 Turnhout en Herentals:(6 deelnemers) i.s.m. Emino en WEB 

 

 Doel:  

    in kaart brengen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt  

    Via: oriënterende competentiemeting en  

    ervaringsgerichte, oriënterende stage / loopbaanacties 

      

 Doelgroep: anderstalige (‘functionele’ kennis NL) werkzoekenden  

met een fysieke/mentale arbeidsbeperking die oriëntatie nodig 

hebben 

 

  alleen toeleiding door VDAB mogelijk 
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 Sector 2 ( technisch jobdoelwit) 

 
 Zorgkabined / Zorgportaal (verpleegkunde, zorgkundige) 

 
 Verkoopstalent / maximarkt  (verkoop mode / winkelbediende) 

 
 Hogerop ( NT2 voor hoger opgeleiden) 

 
 Geïntegreerd traject NT2/Business Support (administratieve 

profielen): altijd website checken of inschrijven mogelijk is! 
 

 
 

 
 

 NODO (Nederlands op de opleidingsvloer) 
      =>   extra ondersteuning van een instructeur  
    Nederlands tijdens de beroepsopleiding 
 
      =>   VCA voor anderstaligen 
 
      =>   rekenen door CBE 

 
 NODW (Nederlands op de werkvloer) 

      => ondersteuning van een instructeur  
  Nederlands op de werkvloer 
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 Kiem vzw, Antwerpen (http://www.kiemvzw.be/) 

    => vooropleiding NL voor vrachtwagen en bus 

 

 Steunpunttewerkstelling, Antwerpen (http://stw.be/) 

    => ‘metaalbad’: vooropleiding metaal  

    => opleiding lasser en hulpelektricien 

 

 Vzw Levanto, Antwerpen (https://www.levanto.be/) 

    => o.a schoonmaakbad 

 

Elektro anders (Antwerpen) 

 

Technisch operator anders (A’pen, Herentals) 

 

  Automechanica anders (Herentals)  

 

Grafisch anders (Turnhout)  
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Opleidingsstage 

 Beroepsverkennende stage 

 Beroepsinlevingsstage 

 IBO: individuele beroepsopleiding  

   IBO-T : gratis taalcoaching voor medewerker én 

                  Nederlandstalige collega’s 

 

 JAT ( = jobclub voor anderstaligen) 

-  duidelijk en realistisch jobdoelwit 

-  voldoende kennis NL om deze job uit te oefenen 

 

 Tender anderstaligen bij vzw WEB = TIBB4And 

-  duidelijk en realistisch jobdoelwit + voldoende  NL voor job 

-  combinatie groep sessies – individueel + taalondersteuning 

 

 Tender bij Risesmart (randstad)= TIBB4 

-  duidelijk en realistisch jobdoelwit + voldoende  NL voor job (min 1.2) 

-  sneller naar  individuele begeleiding 
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HOA = Hoger Opgeleide Anderstalige 

 

 1. Het HOA-loket  

  Bachelor, master of technisch secundair diploma (< 5j)  

 

 Adviserend gesprek rond mogelijkheden 

 Afspraak via YCBM Antwerpen 

 

2 . Hogerop: NT2 + sollicitatietraining 

 

3. connect2work: mentoringproject in Antwerpen  

    (www.connect2work.be) 

 

 

 

 i.s.m. Hivset  

 Ook voor werkenden die ander werk zoeken! 

 één van meerdere ‘acties’ in een traject bij VDAB 

 NIET voor (ex-)inburgeraars < 3 jaar.  

   Hier doorverwijzing naar Agentschap Integratie en  

   inburgering   

 ook aanvraag m.b.t. secundair diploma kan meerwaarde 

zijn, bv. om te studeren bij CVO 
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 Analfabete of zeer laagtaalvaardige anderstaligen 

 Komen niet in aanmerking voor schakelpakketten bij 

VDAB 

 Volgen meestal ‘alfa-modules’ bij CBE .  Navraag bij 

elien.vandenbroeck@basiseducatiekempen.be 

 

 Begeleiding: 

      ’alfa-project’: bv. alfa PST in Turnhout,  

       Voorwaarde: min. ‘blok 4’gevolgd hebben     

       contactpersoon: Veerle Olde-Bijvank 

 

 Doelgroep: Okan-jongeren die (bijna) 18 zijn en die hun traject 

vermoedelijk niet verder zetten in voltijds onderwijs.  

 

 Toeleiding door de scholen. 

 

 Stap 1: Grow2work =  oriëntatiecursus van 10 dgn bij VDAB 

 Stap 2:  

    - (deeltijds) onderwijs  reguliere aanbod van VDAB met   

                                            ondersteuning jongerencoach 

    of 

    -  trajectbegeleiding i.s.m. Arktos vzw (‘missing link’) 

 

 Contactpersoon: veerle.oldebijvank@vdab.be   

                             014 44 51 21   /   0476 96 35 84 

mailto:veerle.oldebijvank@vdab.be
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 Regio Turnhout, O.T., Vosselaar, Beerse, Merksplas, Hoogstraten, 

Rijkevorsel, Ravels, Arendonk, Baarle H. 

 

erica.vandijk@vdab.be (014 44 57 81) 

dorien.eysermans@vdab.be (014 44 57 82)  

elly.bertels@vdab.be (014 68 94 34)      

 

 

 Regio Mol en Geel: ria.wouters@vdab.be (014 33 79 23) 

 Regio Herentals:     amir.houshmand@vdab.be (014 25 96 48) 

 

 

mailto:erica.vandijk@vdab.be
mailto:dorien.eysermans@vdab.be
mailto:elly.bertels@vdab.be
mailto:ria.wouters@vdab.be
mailto:amir.houshmand@vdab.be
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…er geen project Elektro anders was 
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           Ik ben Roxana.  

           Ik ben 32 jaar en kom uit Roemenië. 

           Daar heb ik mijn diploma   

           verpleegkunde behaald.  

In Roemenië heb ik 3 jaar in een 

ziekenhuis gewerkt.  

Ik volg Nederlands bij CVO, richtgraad 2.1.  

Ik wil graag werken als zorgkundige of 

verpleegkundige.  

 


