
Meer informatie, de
nodige formulieren en de
laatste updates vind je op
mtechplus.be

mtechplus.be

Waar vind je welke opleiding
in Oost-Vlaanderen?

mtech+ Oost-Vlaanderen
 
AA Tower
Technologiepark 122
9052 Zwijnaarde

Anja Noyelle
anja.noyelle@mtechplus.be
09 242 49 54
Arbeiders

Jenna Heyerick
jenna.heyerick@mtechplus.be
09 242 49 58
Bedienden

Beroepsopleidings-
& tewerkstellingspremie

Versterk jouw
toekomst

mtech+ , loopbaanfonds van de metaal en 
technologische industrie is een initiatief van:MetaalMatch

Opleiding in samenwerking 

met mtech+, Compaan en 

VDAB.

Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 573,
9040 Sint-Amandsberg

Sint-Niklaas
Baron Dhanisstraat 40-44
9100 Sint-Niklaas

Kris Van Dorsselaer
kris.vandorsselaer@vdab.be
0473 66 88 47

Competentiecentra VDAB

Wondelgem
Industrieweg 50
9032 Wondelgem

Wim Coysman
wim.coysman@vdab.be
0499 54 17 13

Birsel Mergen
birsel.mergen@compaan.be
metaalmatch@compaan.be
0474 74 21 48

Mich Van Impe
mich.vanimpe@compaan.be
0478 50 72 13

*Opleiding MetaalMatch: opleiding op maat van bedrijven
op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen.

CC VDAB
Wondelgem

CC VDAB
Sint-Niklaas

Opleiding
MetaalMatch*
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Opleidingsaanbod
Competentiecentra VDAB

mtech+ is het loopbaanfonds van
de sector metaal en technologie. 

Ben je werkzoekend, woon je in 
Oost-Vlaanderen en wens je een 
opleiding te volgen die toeleidt naar 
de sector van metaal en technologie: 
lees dan goed deze folder!

Een beroepsopleidings-
& tewerkstellingspremie: 
ook voor jou?

Beëindigde je met succes één van de 
opleidingen vermeld in deze folder, dan krijg je 
een beroepsopleidingspremie van 5 euro bruto 
per opleidingsdag met een maximum van 1100 
euro bruto.

Bewijs je, na het volgen van deze 
beroepsopleiding binnen de 24 maanden, 
minstens 6 of 12 maanden tewerkstelling in één 
of meerdere Oost-Vlaamse ondernemingen
paritair comité 111/209 – waarvan maximum 
3 maanden uitzendarbeid – dan maak 
je daarenboven aanspraak op een 
tewerkstellingspremie.
Deze premie bedraagt 263,79 euro bruto
voor 6 maanden en 527,55 euro bruto voor
12 maanden tewerkstelling.

Basistechnieken metaal – Planlezen – Meettechnieken

CNC-Verspaning
 - CAM
 - CNC-Draaier
 - CNC-Frezer

Draaien-Frezen
 - Conventionele draaitechnieken
 - Conventionele freestechnieken
 - Teach-in draai- en freestechnieken

Lassen (Hoeknaden, plaat en buis)
 - Elektrodelassen
 - Halfautomaat
 - Tig lassen

 Metaalbewerking

Onderhoudsmechanica
 - Bankwerktechnieken
 - Aandrijvingen
 - Onderhoudsgerichte technieken
 - Vermogenspneumatica
 - Vermogenshydraulica
 - Schemalezen hydraulica en pneumatica

Onderhoudselektriciteit
 - Basiselektriciteit voor onderhoudstechnici
 - Relaistechnieken + schemalezen
 - Frequentiesturingen (AC motoren)
 - PLC sturingen SIMATIC S7

 

Industriële onderhouds-
en productietechnieken

Pijpfitter – Voorbereider
Pijpfitter – Monteerder
Pijpfitter – Isometrie
Flensmonteur IS-010
Monteur metaalconstructies

 Pijpfitter

Individuele Beroepsopleiding
in een Onderneming (IBO)

Opleiding MetaalMatch in samenwerking
met Compaan

Mobiele projecten in samenwerking met VDAB

Opleidingen erkend door mtech+

 Volgende opleidingen 
komen in aanmerking voor 
een beroepsopleidings- en 
tewerkstellingspremie:

Industrieel tekenaar
Mechanisch tekenaar

 CAD-opleidingen


