
Metaal Werkt
 Projectpartner: Onderwijscentrum Gent
 Werkgevers: Tofam, wisselende werkgevers
 Opleider: CLW Gent, CVO Gent
 Locatie: Gent
 Deelnemers: 2x 10 jonge werkzoekenden
 Beroep: productiemedewerker (specialisatie

metaal)
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Wat is Metaal Werkt?

In het opleidingstraject MetaalWerkt worden
kwetsbare werkzoekenden toegeleid en voorbereid
op het invullen van knelpunt-vacatures in de
(ruime) metaalsector. Het traject bestaat uit een
voortraject, een opleiding in het centrum voor
Leren en Werken (met opleiding op de werkvloer),
en tenslotte een tewerkstelling met verdere
opleiding, in samenwerking met het
volwassenenonderwijs. Het voortraject werd
ontwikkeld om kwetsbare werkzoekenden tot het
niveau te brengen dat vereist is voor instroom op
de werkvloer, met eventuele vervolgopleiding. Er is
immers een mismatch tussen het haalbare niveau
van de kwetsbare werkzoekenden, en het door de
bedrijven vereiste instroomniveau. MetaalWerkt
probeert de brug te slaan tussen de twee.

Waarom zou je als werkgever meewerken
aan Metaal Werkt?

Als werkgever werk je via Metaal Werkt mee aan de
algemene oplossing voor de knelpuntberoepen in
de metaalsector. Door jongeren de kans te geven
hun technische opleiding verder te zetten op jouw
werkvloer, vul je met grote kans één of meerdere
van je eigen vacatures in.

Samenwerking tussen Onderwijscentrum
Gent, CLW Gent, CVO Gent, VDAB, OCMW,
De Stap, TOFAM, en diverse werkgevers

In de eerste edities van Metaal Werkt (nl. september
2020 en januari 201) werden 2 groepen van 10
werkzoekenden beoogd om deel te nemen aan het
opleidingstraject. VDAB, OCMW, CLW en De Stap
zorgden voor de toeleiding van deze cursisten.

In fase 1 volgen de cursisten een basisopleiding in
het Centrum voor Leren en Werken Gent, en krijgen
ze verder leerkansen bij een werkgever via een
overeenkomst alternerende opleiding (OAO). Op
die manier krijgen ze van bij de start de kans mee
te groeien met het bedrijf, en kan ook de werkgever
hun groeiproces volgen.

In fase 2 gaan de cursisten aan de slag bij een
werkgever, (eventueel en waar nodig) via een
overeenkomst individuele beroepsopleiding (IBO).
In samenwerking met het volwassenenonderwijs
wordt bekeken of er ook vervolgopleiding mogelijk
is, om hun competenties verder te verstreken.

Momenteel vervolledigden drie jongeren hun
basisopleiding. Voor hen zijn we op zoek naar een
bedrijf dat hen binnen OAO een kans wil bieden.
Drie andere jongeren vatten op 1 februari de
basisopleiding in het CLW aan.

Meer informatie?

Contacteer Dirk Damman, directeur CLW Gent via
dirk.damman@onderwijsgent.be of Eddy Van de Walle,
OCG Gent via Eddy.VanDeWalle@stad.gent


