
Bouwstenen voor talentontwikkeling bij 
technisch uitvoerende beroepen

Diverscity en Netwerk Basiseducatie organiseren een toegankelijke en kwalitatieve 
vorming voor werknemers technisch uitvoerende beroepen (groendienst, technische 
dienst, wegendienst, klusdienst, magazijn...). We willen werknemers sterker maken in hun 
job, zowel in de omgang met cliënten, collega’s en leidinggevende als bij de planning en 
uitvoering van hun taken. 

Netwerk Basiseducatie

QUOTE CURSIST 
-------------------------------------

Door in een veilige omgeving goed 
naar elkaar te luisteren, stonden 
we stil bij het belang van onze 

manier van communiceren op het 
werk. 

http://www.diverscity.be
http://www.basiseducatie.be


Inhoud van de 
opleiding?
De opleiding voor technische 
beroepen bestaat uit 16 bouwste-
nen, waarbij je zelf een keuze kunt 
maken in samenstelling. Hierbij zijn  
verschillende mogelijkheden: de 
combinatie van de bouwstenen, de 
omvang van de opleiding en de  
spreiding in tijd. Zo kun je bv. 
kiezen om de opleiding gedurende 
een ganse dag te organiseren, of  
gespreid over meerdere dagen 
zodat de continuïteit van de  
dienstverlening gegarandeerd blijft. 

Het is belangrijk dat je contact 
opneemt met het Centrum voor 
Basiseducatie in je buurt. Zij zullen 
je helpen een opleiding op maat uit 
te werken voor jouw organisatie en 
werknemers. De 16 bouwstenen 
dienen hiervoor in eerste plaats als 
inspiratie, aanpassingen en aan-
vullingen uit de praktijk zijn meer 
dan welkom! 
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Stappenplan

Neem contact op met het  
Centrum voor Basiseducatie in 
jouw buurt.

Overleg met het Centrum  
voor Basiseducatie je  
opleidingsnoden. 

Werk samen een goede  
inhoudelijke voorbereiding voor 
de opleiding uit en stel een 
contract op. 

Laat de opleiding doorgaan. Je 
ontvangt een factuur van het 
Centrum voor Basiseducatie.

Dien het aanvraagformulier terug-
betaling, de factuur van de opleiding 
en het contract met het Centrum 
Basiseducatie in en je wordt spoedig 
terugbetaald. 
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16 bouwstenen voor technisch 
uitvoerende beroepen

Bouwsteen 1: Veiligheid, gezondheid en 
hygiëne 
• wat zijn de risico’s van mijn job en hoe kan ik 

ze voorkomen? 
• gevaarlijke situaties/risico’s melden aan de 

betrokken verantwoordelijke 
• omgaan met gevarensymbolen, etiketten en 

gebruiksaanwijzingen 
• Introductie rugsparende hef- en tiltechnieken 
• gepaste werkkledij en schoeisel,  

veiligheidskledij 
• zorg voor persoonlijke hygiëne 
• omgaan met stress en/of werkdruk 
• Brandveiligheid  

Bouwsteen 2: Milieuvriendelijk werken 
• wat zijn de voordelen/ nadelen?
• hoe kan milieuvriendelijk werken op de 

werkvloer? 
• kennis van milieuvriendelijke producten 
• afval sorteren  

 

Bouwsteen 3: Ik en mijn job 
Deel 1: 
• mijn motivaties en weerstanden 
• wat is mijn positie en taak op de dienst? 
• normen en waarden op het werk (ook “wat 

zegt het arbeidsreglement?”) 
• beroepsfierheid, wat betekent dat voor mij? 
• hoe ga ik om met het imago van het bestuur 

Deel 2: Werking van gemeente of OCMW 
• structuur en besluitvorming 
• bevoegdheden  

Deel 3: Kennis van het gemeentebestuur 
• elke gemeentelijke diensten zijn er? 
• de weg kunnen wijzen (naar iemand  

doorverwijzen) 
• weten: wie zijn burgemeester en schepenen, 

wanneer is er schepencollege, ... 

Deel 4: Het statuut van het personeel 
• statutair – contractueel 
• de functionele loopbaan 
• het arbeidsreglement, dienstnota’s en docu-

menten 



Bouwsteen 4: Hoe sta ik in mijn job: be-
roepshouding
• wat zijn belangrijke taken op het werk? 
• waar ben ik allemaal verantwoordelijk voor in 

mijn job? 
• werkplanning, prioriteiten, timing 
• zelfstandig kunnen werken 
• verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen. 
• signaleren van problemen. 
• leren op het werk en van elkaar 
• flexibiliteit tonen. 
• privé en werk kunnen scheiden. 
• discretie en/of beroepsgeheim 
• zelfstandig een probleem oplossen 
• waar naartoe met vragen en problemen? 
• hoe ga ik om met regels (formeel/informeel)? 
• wat zijn deontologische regels op het werk? 
• omgaan met moeilijke situaties  

Bouwsteen 5: Communicatie: Ik en een 
ander

Deel1 : praten met resultaat 

• basisinzichten en -vaardigheden in communicatie 
• je luistergewoonten verbeteren 
• je mening leren zeggen 
• assertief reageren 

Deel 2: moeilijk gaat ook 
• feedback geven en krijgen 
• omgaan met kritiek 
• hoe reageren op ruzie of conflicten? 
• hoe problemen signaleren of bespreekbaar 

maken?  

Bouwsteen 6: Communicatie: Ik en de or-
ganisatie
Deel 1: Hoe kom ik over? 
• grondregels die van toepassing zijn bij alle  

vormen van communicatie 
• interne communicatie: horizontaal en verticaal 

(samenwerken met collega’s, met je baas, ...) 
• functioneringsgesprek, kritiek geven of krijgen 
• externe communicatie: de beeldvorming naar 

buiten 
• klantgerichtheid 

Deel 2: Ik en mijn collega’s 
• wat is mijn aandeel in de communicatie op het 

werk? 
• leren samenwerken met iemand die een andere 

mening heeft 
• leren luisteren naar de mening van iemand 

anders 
• reageren op kritiek/ zelf kritiek geven 

Deel 3: Ik en mijn baas 
• leren formuleren van problemen 
• beoordeling van het werk 
• hoe ga ik om met mijn verantwoordelijke(n)? 
• het voeren van een (technische) werkbespreking 

met een meerdere 
• het voorbereiden en voeren van functionerings- 

en/of evaluatiegesprekken 

Deel 4: Ik en mijn klant 
• hoe sta ik mijn klanten te woord? 
• discreet zijn  

Bouwsteen 7: Rekenvaardigheid 
Deel 1: Opfrissen van basis rekenvaardigheden
• de zakrekenmachine: werken met het geheugen 
• berekenen van oppervlakte en volume 
• verhoudingen  

Deel 2: Rekenen in mijn job 
• inhoudsmaten kennen en kunnen schatten 
• bestellingen berekenen 
• tijd kunnen inschatten/ uittrekken voor bepaalde 

jobs 
• doseren van producten in machines  

Bouwsteen 8: Eerste stappen op computer 
Deze bouwsteen is opgevat als een introductie in 
ICT-vaardigheden voor werknemers die nog niet met 
de computer werkten. De inhoud is zeer praktisch 
gericht op specifieke taken van de job waarvoor een 
computer nodig is.  

• werken met muis: aanwijzen, klikken,  
dubbelklikken en slepen 

• toetsenbord leren kennen en gebruiken 
• scherm leren kennen 
• werken met menu’s 
• documenten opzoeken 
• eerste kennismaking met internet 

Bouwsteen 9: Uitbreiding PC-vaardigheden 
Voor deze bouwsteen is de samenwerking met de 
verantwoordelijke van de plaatselijke ICT- dienst 
noodzakelijk. Concrete ICT-toepassingen in functie 
van de noden en taken van de organisatie komen aan 
bod. Voorbeelden hiervan zijn:  

• werken met intranet
• internet & mailen
• kassa bedienen



Bouwsteen 10: Lezen en schrijven bij het 
werk  

De omvang van deze bouwsteen varieert naarge-
lang de te oefenen vaardigheden en naargelang het 
beheersingsniveau van de cursisten. Zij kunnen voor 
een verder aanbod doorverwezen worden naar het 
plaatselijk Centrum voor Basiseducatie.  

• pictogrammen lezen 
• etiketten lezen 
• begrijpen van voorschriften 
• gebruiksaanwijzingen/handleidingen kunnen 

gebruiken 
• opdrachtbriefjes begrijpen 
• eenvoudige boodschappen (opdrachten) 

schrijven 
• lijstjes met bestellingen schrijven  

Bouwsteen 11: Omgaan met interne docu-
menten en formulieren 
De cursus wordt uitgewerkt en uitgevoerd samen 
met de plaatselijke personeelsverantwoordelijke.  

• dienstroosters, werkroosters - aanwezigheids-
register invullen 

• formulieren arbeidsongeval 
• schriftelijke aanvraag voor verlof 
• loonfiches 
• arbeidscontract 
• arbeidsreglement 
• bestelformulieren 
• informatie vragen en hulp inroepen bij het 

omgaan met interne documenten en  
formulieren  

Bouwsteen 12: Telefoneren 
• intern en extern telefoneren
• een telefoongesprek voorbereiden
• gangbare regels bij telefoongesprekken toe-

passen

Bouwsteen 13: Noteren 
• belangrijke gegevens noteren uit een monde-

ling gesprek, uit een telefoongesprek, uit een 
schriftelijke boodschap 

• verslag van een functioneringsgesprek nalezen 
en aanvullen 

• formuleren: korte berichten noteren, een klacht 
opstellen, rapporteren over het werk 

Bouwsteen 14: Een bericht schrijven 
• een bericht schrijven 
• controleren van een tekst 
• zinsbouw 
• leestekens  

Bouwsteen 15:  Een verslag schrijven 
Verslag van een overleg, van werkzaamheden, van 
een klacht, van een vergadering 
Het opstellen van een nota voor anderen  

Bouwsteen 16: Hoe geraak ik er? Kaartle-
zen en/of openbaar vervoer 
Deel 1: Deelnemers leren de weg uitstippelen 
a.d.h.v. wegenkaarten 
• soorten wegenkaarten en hun  

gebruiksmogelijkheden 
• oriëntatieoefeningen 
• schaal en legende 
• praktische oefeningen in verschillende contex-

ten met verschillende soorten kaarten 

Deel 2: Deelnemers verkennen de mogelijkheden 
van het openbaar vervoer 
• verkenning van de mogelijke vervoersmiddelen
• aflezen uurtabellen en pictogrammen 
• vergelijking van abonnement- en ticketsyste-

men 
• infodiensten i.v.m. vervoer 
• routes uitstippelen met kaart en openbaar 

vervoer 



Dit opleidingsaanbod omvat 21 uren vorming en kost het lokaal bestuur ongeveer € 2000.  
In het kader van het addendum ‘Focus op talent’ is er een terugbetaling voorzien van € 500. 
 
Daarin zijn inbegrepen:
• 21 uren vorming samen te stellen uit de 16 bouwstenen (op die manier wordt een  

programma op maat van het bestuur en de organisatie gemaakt). 
• een voorbereidende bijeenkomst tussen het Centrum voor Basiseducatie en het bestuur
• een tussentijdse evaluatie
• een eindbespreking

Er wordt slechts terugbetaald als er minimum 7 deelnemers zijn per cursus. Op deze manier wordt 
samenwerking tussen kleinere diensten gestimuleerd en worden financiële middelen optimaal 
aangewend.

Je kan er uiteraard ook voor kiezen om meer dan 21u vorming te voorzien. In dat geval worden de 
extra kosten door het bestuur zelf gedragen. De sectorprijs per uur vorming van de Centra voor 
Basiseducatie bedraagt €103 per uur (per groep).

Terugbetaling gebeuren telkens op basis van een aanvraagformulier en een kopie van de factuur.  
Meer info: peter.neirynck@diverscity.be of 02/211.55.49

Financiële Tegemoetkomingen 

https://goo.gl/CTsDe5
mailto:peter.neirynck@diverscity.be


A: Centrum voor Basiseducatie 
Limino 

contact: Rohnny Berden
rohnny.berden@basiseducatielimino.be

0479 71 96 72

Kastanjelaan 59
3630 Maasmechelen

089 77 32 62

B: Basiseducatie Kempen 

contact: Mieke Hens
mieke.hens@basiseducatiekempen.be

0499 20 20 55

Otterstraat 109/1
2300 Turnhout
014 42 27 87
014 58 41 91 

C: Open School (regio Mechelen) 

contact: Katrien Heylen
katrien.heylen@cbe-openschool.be

0498 39 03 35 

Leopoldstraat 52
2800 Mechelen

015 431 131

D: Leerpunt Gent-Meetjesland-
Leieland 

contact: Mie Swankaert
mie.swankaert@cbe11.be

0494 66 10 23

Kolveniersgang 133
9000 Gent

09 224 24 12

E: Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen
 

contact: Natalie Laurez
natalielaurez@leerpuntzovl.be

Bert Van Hoorickstraat 19
9300 Aalst

053 78 15 05

F: Centrum Basiseducatie Limburg 
Zuid 

contact : Stefan Vanbrabant 
Info@cbelimburgzuid.be

Abeelplein 3, bus 2 
3840 Borgloon
012 22 60 26

G: Open School Kortrijk-Roeselare
 

contact: Tine Baert
tine.baert@openschool12.be

Sint-Elooisdreef 56a
8500 Kortrijk 
056 22 62 84

H: Open School Halle-Vilvoorde 

contact: Greet Vanbeneden
greet.vanbeneden@cbehalle-vilvoorde.be

0476 99 58 14

Nieuwstraat 5
1830 Machelen
 02 252 51 50

I: Open School Leuven-Aarschot-
Diest-Haacht-Tienen

contact: Katlijn Willems
katlijn.willems@cbeopenschool.be

Parkstraat 146
3000 Leuven
016 22 10 68

J: Open School Antwerpen
contact: Erna Hoskens

erna.hoskens@cbe-antw.be

Lange Nieuwstraat 21
2000 Antwerpen

03 230 22 33

K: Open School Brugge-Oosten-
de-Westhoek 

contact: Annemie De Leyn
annemiedeleyn@open-school.be

Collaert Mansionstraat 24
8000 Brugge

Brugge: 050 34 15 15
Oostende: 059 80 18 83

L: Leerpunt Waas & Dender 

contact: Marc Timmerman
M.Timmerman@cbe9.be 

Dir_Team@cbe9.be

E. Van Winckellaan 23
9200 Dendermonde

052 258 278

Vind een centrum voor basiseducatie in jouw buurt!
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Diverscity 

info@diverscity.be 
www.diverscity.be

Contacteer Ons

Federatie Centra voor 
Basiseducatie vzw  

info@federatie-basiseducatie.be 
www.basiseducatie.be

Netwerk Basiseducatie
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