
 

 
 

 
Groep INTRO Bouwopleiding 

 

Groep INTRO vzw organiseert in Brussel een door de VDAB en Actiris erkende bouwopleiding in de 

richtingen Metselaar, en PVC-Schrijnwerker. Daarnaast organiseren wij een opleiding voor Dakdekker en 

Wegenwerker en Onderhouds medewerker Gebouwen (OMG) 

 

De opleidingen voor Metselaar, OMG,  , PVC/Schrijnwerker , Dakdekker, en ook Wegenbouwer bestaan uit 

een assesment en aansluitend een remediëring en dit alles gedurende 6 weken.   

Aansluitende wordt er overgegaan tot een beroeps gerichte opleiding op maat met een maximum periode 

van  18 weken. 

De verschillende specialisaties omvatten : 

 Metselaars/bekisters: praktijkcursus blokkenmetselwerk, gevelmetselwerk, initiatie bekisten en 

ijzervlechten. 

 Dakdekken : plaatsen van verschillende daken en bedekken met de aangepaste materialen.  

 Pvc en aluminium constructies: praktijk maken van pvc en aluminium constructies (ramen en 

deuren). Eindbeoordeling: raam maken op basis van een plan.  

 Wegenbouw : leggen van klinkers, dallen, kasseien, klinkers, riolering… 

 Onderhouds Medewerker Gebouwen (OMG) : aanleren van de basisvaardigheden in electriciteit, 

schrijnwerkerij, schilderen, vloeren, vinyl leggen …. 

 

Naast  vaktechnische vaardigheden is er ook aandacht voor Nederlandse taal en rekenen, het ontwikkelen 

van sociale vaardigheden en het aanleren van arbeidsattitudes. Een VCA-cursus is onderdeel van de 

opleiding. Op het einde van de opleiding ontvangt elke geslaagde cursist een VDAB-attest. 

 

De kwalificerende opleiding wordt afgesloten met een 6 weken durende stage bij een bouwbedrijf.  

Deze stage biedt de mogelijkheid : 

 

 Dat de cursist zich verder ontwikkelt op de werkplek; 

 Bij tevredenheid, en bij mogelijkheid, de cursist gratis bij de werkgever in dienst kan treden. 

 

Deze stage is enerzijds een test waarbij de cursist zijn competenties kan beproeven in de praktijk. 

Anderzijds is het voor de werkgever een goede mogelijkheid om (zonder kosten) te bezien of de cursist past 

binnen een mogelijke vacature. Tijdens de stage en de opvolging daarvan krijgen de cursisten begeleiding 

van een trajectbegeleider. De trajectbegeleider is op de hoogte van alle mogelijke 

tewerkstellingsmaatregelen en kan werkgevers daar over adviseren.  

 

Van onze cursisten verwachten wij dat zij fysiek geschikt zijn voor het beroep (een medisch onderzoek 

wordt afgenomen tijdens de opleiding) en gemotiveerd zijn om in de bouwsector te werken. 

 

Mogelijk kunnen wij u helpen bij het succesvol invullen van moeilijk vervulbare vacatures. Doordat de 

trajectbegeleider de cursisten kent is het mogelijk een goede match te maken tussen bedrijf en toekomstig 

werknemer. Indien u meer informatie wenst over de voorwaarden en mogelijkheden, gelieve dan contact op 

te nemen met de trajectbegeleiders van Groep INTRO: 

 

 

De Kegel Danielle     

0473/96.5231     

 danielle.dekegel@groepintro.be   

Tweestationsstraat 150B   

1070 Anderlecht    



 

    


