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Mevrouw, Mijnheer,

Iedereen hoopte dat 2021 
het jaar van de bevrijding 
en de terugkeer naar een 
"normaal" leven zou worden. 
De epidemie, die in 2020 
begon, heeft veel gevolgen 
gehad voor de economie, 
de bedrijven en het leven van 
de mensen. Aan de andere 
kant was het duidelijk dat de 
effecten van de pandemie 
zeer groot waren en dat de 
terugkeer naar het nieuwe 
normaal enige tijd zou duren. 

De schaarste aan 
grondstoffen en bepaalde 
essentiële onderdelen 
van moderne voertuigen 
hebben nog steeds 
desastreuze gevolgen voor 
de autosector. En de situatie 
blijkt nog een stuk erger dan 
verwacht. Gelukkig heeft de 
vaccinatie gaandeweg haar 
doeltreffendheid bewezen: 
de omvang van de uitbraak 
en de ernst van de ziekte 
zijn afgenomen. We hebben 
in ieder geval twee zeer 
moeilijke jaren gehad vol 
ups en downs. We moesten 
ook het hoofd bieden aan de 
mentale vermoeidheid die 
ermee gepaard ging. Om 
nog maar te zwijgen over 
de dramatische oorlog in 
Oekraïne en de vele gevolgen.

In die omstandigheden is het 
belangrijk op koers te blijven, 
het hoofd koel te houden en 
opnieuw de rug te rechten. 
Kortom, om veerkracht en 
flexibiliteit te tonen bij zoveel 
tegenslag. Voor je het weet 
ben je afgeleid en verlies je 
je doelstellingen uit het oog. 
De voorbije twee jaar hadden 
we slechts één prioriteit voor 

ogen: de bedrijven en hun 
werknemers ondersteunen 
in deze zeer moeilijke tijden. 
In september 2020 hebben 
de sociale partners het 
“coronaplan” gelanceerd met 
daarin een uitgebreid pakket 
ondersteuningsmaatregelen. 

In oktober 2020 is EDUCAM 
begonnen met de 
implementatie en heeft het 
de inspanningen geleidelijk 
opgedreven. In juni van 
dit jaar loopt het plan ten 
einde. Over een periode van 
20 maanden zal EDUCAM 
vzw dan een bedrag van 
€1,4 miljoen hebben besteed 
aan het relanceplan, tot 
grote tevredenheid van de 
bedrijven en hun werknemers. 
Meer dan 3.000 arbeiders 
hebben ervan kunnen 
genieten. Tegelijk hebben we 
nog nooit zoveel lerenden 
of jongeren opgeleid in 
een leerwerktraject als in 
2021. Uiteraard kwam dit 
bovenop de volgehouden 
doorstart van de structurele 
activiteiten van EDUCAM. 
Het resultaat van al deze 
inspanningen: meer dan 
400.000 geregistreerde 
opleidingsuren voor bijna 
19.000 mensen. Door de 
onverwachte plotwendingen 
van 2021 en de woelige 
economische context, mogen 
we dit gerust een straffe 
prestatie noemen. En daar zijn 
we trots op.

Maar ook intern vielen  
er een paar "kleine 
overwinningen" te 
noteren. Om onze 
klanten  nog beter 
van dienst te kunnen 
zijn, hebben we 
volop doorgewerkt 

aan het omvangrijke 
digitaliseringsproject van 
EDUCAM. Daarnaast hebben 
we de Qfor- en ISO29993-
certificeringen behaald 
voor de hele EDUCAM-
groep. Per slot van rekening 
is er maar één gouden 
leidraad voor digitalisering: 
kwaliteitsverbetering.

Ten slotte hebben we 
dankzij de R&D- en 
certificeringswerkzaamheden 
twee lokalen in gebruik 
kunnen nemen die 
speciaal zijn uitgerust 
voor werkzaamheden 
aan waterstofvoertuigen. 
Daardoor werden ook de 
eerste trainingen mogelijk 
voor het gebruik van 
waterstof als energiedrager. 
In 2022 zullen we de nieuwe 
H2-certificeringsopleidingen 
opstarten. Daarmee behoren 
we tot de koplopers in Europa. 
Maar dit hadden we nooit 
kunnen bereiken zonder onze 
allergrootste troef: het team 
van EDUCAM-medewerkers. 
Alles kan maar gebeuren met 
de hulp van deze vrouwen 
en mannen. We mogen dan 
wel de meest ambitieuze 
projecten nastreven, om 
ze te realiseren hebben we 
een hecht en gemotiveerd 
team nodig. Een bedrijf kan 
alleen maar veerkrachtig 
zijn als medewerkers de 
toegevoegde waarde van 
hun werk begrijpen, en 
duidelijke en motiverende 

1,4 mio €

Over een periode  
van 20 maanden  
heeft EDUCAM vzw  
een bedrag van

besteed aan het 
Coronaplan, tot grote 
voldoening van de 
bedrijven en hun 
werknemers. 

"We hebben nog nooit
zoveel jonge mensen opgeleid 
als in 2021. "

Paul-Henri Gilissen
Group Managing Director EDUCAM
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In 2022 zullen we ons onverminderd 
blijven inspannen om aan de 

behoeften van bedrijven en hun 
werknemers te voldoen.

Perspectieven

We zullen gestaag doorwerken aan 
de vorming en opleiding van jonge 

mensen en de generatie van morgen. 
We gaan met volle overgave verder 
werken aan het enorme EDUCAM-

digitaliseringsproject om gelijke tred 
te houden met de evolutie van onze 

wereld. Ten slotte zullen we aandacht 
blijven besteden aan ons team van 

medewerkers, want zij zijn de motor van 
ons succes.

Een jaar van veerkracht

naar nieuwe horizonten

Een totale activiteit 
van meer dan

400.000
geregistreerde 
opleidingsuren  
voor bijna

19.000
mensen

doelstellingen krijgen. Ik 
wil dan ook graag alle 
medewerkers bedanken voor 
hun doorzettingsvermogen 
waardoor we onze 
doelstellingen konden 
waarmaken. Ook het 
managementteam wil ik 
bedanken voor de sleutelrol 
die ze zo voortreffelijk hebben 
vervuld, met respect voor 
onze missie en waarden.

De sectoren waarvoor 
EDUCAM verantwoordelijk is, 
beleven woelige tijden. De 
technologische ontwikkeling 
evolueert in ijltempo. Dat 
zet bedrijven onder druk en 
verplicht werknemers om 
hun kennis en vaardigheden 
voortdurend bij te schaven. 
De rol van EDUCAM is daarom 
essentiëler dan ooit. De 
sociale partners zien zelf 
hoe onze wereld verandert 
en begrijpen dat EDUCAM 
daarin een belangrijke rol te 
vervullen heeft. Bovendien 
zijn zij al lang overtuigd van 
het feit dat opleiding een 
must is voor elke werknemer. 
Vandaar hun beslissing 
om het vormingskrediet te 
verhogen en het over twee 
jaar te spreiden waardoor er 
meer flexibiliteit mogelijk is.

In de bijlage vindt u een 

globale voorstelling van de 
activiteiten van EDUCAM in 
2021. Ik wens u alvast veel 
leesplezier. Zo kunt u zelf 
nagaan welke inspanningen 
tijdens een wederom moeilijk 
jaar werden geleverd om 
onze missie te volbrengen. 
Werken aan de vorming en 
ontwikkeling van mensen is 
een opwindende en dankbare 
opdracht. We hebben 
dagelijks de mogelijkheid 
maar ook het plezier om ons 
steentje bij te dragen.

In 2022 zullen we ons blijven 
inspannen om aan de 
behoeften van bedrijven 
en hun werknemers te 
voldoen. We zullen gestaag 
doorwerken aan de vorming 
en opleiding van jonge 
mensen en de generatie 
van morgen. Vol overgave 
zullen we verder werken 
aan het enorme EDUCAM-
digitaliseringsproject om 
gelijke tred te houden met 
de evolutie van onze wereld. 
Ten slotte zullen we aandacht 
blijven besteden aan ons 
team van medewerkers, 
want zij zijn de motor van ons 
succes.

Paul-Henri Gilissen
Group Managing Director EDUCAM
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EDUCAM Service biedt training, 
coaching en consulting aan bedrijven 
op alle niveaus. Samenwerking, 
communicatie en leiderschap vormen 
hierin de rode draad. Wij vertalen de 
recentste evoluties op technologisch, 
structureel en organisatorisch vlak 
naar vernieuwende opleidingen en 
praktijkgerichte trainingen. Hierin zijn 
we de bevoorrechte leverancier van 
EDUCAM Partner. Samen verzekeren 
we dat ondernemers en hun teams 
volledig mee blijven met de nieuwe 
mobiliteit. Daarnaast bieden we de 
nodige houvast aan bedrijven actief 
in carrosserie, metaalhandel en 
terugwinning van metalen. 

EDUCAM 
Service NV
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gDe naweeën van de 
epidemie waren in 2021 
nog heel goed voelbaar.
Als operationele en commerciële 
entiteit van EDUCAM, was het voor 
EDUCAM Service NV andermaal werken 
in bijzonder veeleisende en complexe 
omstandigheden. Maar ons bedrijf en 
onze medewerkers hebben eens te 
meer flexibele oplossingen gevonden, 
niet alleen om de situatie onder 
controle te houden, maar ook om een 
succesvolle nieuwe start te maken.

Onze geloofwaardigheid 
is intact omdat we onze 
beloftes houden.
We hebben onze verkoopdoelstellingen 
voor 2021 ruimschoots gehaald.   
Het verlies van het boekjaar ligt bijna 
tien keer lager dan dat van boekjaar 
2020. Onze stabiele en betrouwbare 
relatie met onze klanten heeft zich 
opnieuw bewezen in tijden van crisis. 
Dankzij de goede samenwerking tussen 
de afdelingen waren we in staat heel 
wendbaar en doortastend te reageren 
op de voortdurend veranderende 
vragen en verzoeken. 

"Een bedrijf moet weten waar 
het voor staat.

Zo kan het de koers 
aanhouden, op eigen kracht 
vertrouwen, tegenwind 
weerstaan en zichzelf steeds 
heruitvinden. Dat geldt des 
te meer in tijden van crisis en 
transformatie.

De bestaansreden van 
EDUCAM Service NV is ten 
dienste te staan van onze 
branche. De mens staat 
centraal in ons handelen. 
We laten ons leiden door 
onze passie voor kennis en 

expertise, het kloppend hart 
van ons vak. 

Het is het innerlijk 
kompas dat onze koers 
bepaalt doorheen de vele 
veranderingen waar we in 
2021 als hecht team mee te 
maken kregen. 

Together we know how!"

 
 
Patrick Bonni
Managing Director 
EDUCAM Service NV
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Zo vormen we bij 
EDUCAM één team in 
deze moeilijke tijden.
Door de “Coronasafe”-regels 
in onze opleidingscentra 
continu aan te passen was de 
veiligheid van medewerkers en 
deelnemers gegarandeerd. We 
hebben ook gezorgd voor een 
stabiele werkgelegenheid voor 
alle medewerkers van EDUCAM 
Service NV; toch één van onze 
prioriteiten in 2021.

De situatie blijft ook in 2022 nog 
moeilijk en vrij onvoorspelbaar, 
maar wij zullen ons eraan 
aanpassen.

We gaan niet alleen 
voor e-mobiliteit in 
“sport”-modus, maar 
ook voor waterstof.  
In 2021 hebben we de 
basis gelegd voor onze 
knowhow op het gebied van 
waterstof met de investering 
in twee baanbrekende 
werkplaatsen, uitgerust om 
in alle veiligheid te werken 
aan waterstofvoertuigen, 
én de organisatie van de 
eerste trainingen over deze 
technologie.

Het "sectorplan 
corona" is een groot 
succes.
In het kader van het sectoraal 
actieplan “Corona” organiseerde 
EDUCAM Service NV in 2021 
minstens 800 opleidingsdagen 
voor meer dan 3.000 
deelnemers. 250 werknemers 
kregen gratis coaching en 
er werden 1.000 logins voor 
e-learning aangeboden.

Wie verandert, is 
veerkrachtig
Qua onlinetraining (e-learning 
of live-online-training), 
klantenrelaties of digitaal 
management zijn de 
uitdagingen voor EDUCAM 
bijzonder groot. Zo werden in 
2021 verschillende ambitieuze 
digitaliseringsprojecten 
gelanceerd, waaronder de 
uitbouw van onze “paperless” 
aanpak en de implementatie 
van een nieuwe CRM.

Ook in tijden van 
onzekerheid willen 
we de toekomst 
met vertrouwen 
tegemoetzien.
EDUCAM Service NV is uit 2021 
gekomen met duidelijke tekenen 
van financiële verbetering. Maar 
ook met een duidelijk mandaat 
om zichzelf voortdurend in 
vraag te stellen en opnieuw uit 
te vinden, vooral in het licht van 
de fundamentele economische, 
technologische en sociale 
transformaties waarmee onze 
sectoren dagelijks worden 
geconfronteerd.

 

"Het is de missie 
van EDUCAM om ten 
dienste te staan van 
onze sector. De mens 
staat centraal in onze 
activiteiten. Onze 
passie voor kennis, 
expertise en voor ons 
beroep, dat is onze 
leidraad."
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10.000.

8.000.

6.000.

4.000.

2.000.

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

2019

2021

2020

    Omzet (x 1.000 €)

∆ 2020-2021    

+96,5%

∆ 2020-2021 

+198%

300

250

200

150

100

50

0

100

80

60

40

20

0

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

2019

2021

2020

Factureerbare uren (x 1.000 uren)

Totaal open sessies (x 1.000 uren)

De omzet in 2021 bedraagt 
8.661.300 euro, een groei 
van 57% ten opzichte van 
het voorgaande jaar. 
Hieraan kunnen we de 
realisaties toevoegen in 
het kader van het sectoraal 
actieplan “Corona”, goed 
voor 750.000 euro, en de 
verschillende sectorale 
missies die werden 
uitgevoerd met de aan 
EDUCAM Service NV 
toegekende basissubsidie.

Het target voor het 
aantal factureerbare 
opleidingsuren werd 
gehaald en benadert dat 
van 'recordjaar' 2019.

Terwijl de grootste 
commerciële klanten van 
EDUCAM Service SA de 
importeurs van automerken 
blijven, in de eerste plaats 
STELLANTIS, RENAULT,  
VOLVO CAR, JAGUAR LAND 
ROVER en FORD, steeg 
het aanbod van open 
multimerkensessies, gericht 
op onafhankelijke garages 
en carrosseriebedrijven, met 
maar liefst 198% ten opzichte 
van 2020.

Totaal open sessies 
2019

2021

2020

8.661

265

88
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Gratis 
instaptrainingen 
voor iedereen
De elektrische (r)evolutie 
binnen de automotive 
sector is al een hele tijd 
aan de gang. Hybride en 
elektrische voertuigen 
worden dagelijks de 
werkplaats binnengereden. 
De specifieke kenmerken en 
gevaren van de Hoog-Volt 
(HV) systemen zijn niet bij 
iedereen voldoende bekend. 
Ze vormen dan ook een reëel 
gevaar voor wie zich niet 
bewust is van wat werken 
aan voertuigen met een 
HV-systeem inhoudt. Voor 
technische medewerkers, 
bijvoorbeeld, die enkel 
mechanisch geschoold zijn, 
maar door de aard van hun 
werkzaamheden mogelijk 
toch in contact komen 
met de HV-componenten 
-  zonder er zelf rechtstreeks 
aan te werken – is het 
cruciaal te weten dat ze 
het voertuig spanningsvrij 
moeten maken. 

Het geeft duidelijk aan 
dat veiligheidstrainingen 
echt levensbelangrijk zijn 
en daarom alle aandacht 
verdienen. Vandaar de 
beslissing van EDUCAM om 
via het actieplan Corona die 
trainingen, en met name de 
opleidingstrajecten 'Electro‘ 
en ‘HEV1 – Gesensibiliseerd 
medewerker’ tijdelijk gratis 
aan te bieden. Het is echt 
nodig dat elke technieker 

voldoende op de hoogte 
is van de gevaren en de 
specifieke kenmerken van 
HV-installaties. 

Met deze actie wil EDUCAM 
bekomen dat een maximum 
aan technische profielen 
deze opleidingen volgt zodat 
ze beter voorbereid kunnen 
werken aan voertuigen met 
dergelijke HV-systemen. 

Bovendien zorgen we ervoor 
dat iedereen op de hoogte 
is van de verschillende 
certificeringniveaus 
en de daar bijhorende 
toegelaten of verboden 
werkzaamheden. 
Iedereen in de werkplaats 
hoort te weten welke 
werkzaamheden mogen of 
juist niet mogen uitgevoerd 
worden. Safety first!

Sectorplan 
Corona
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“Door het open sessie-aanbod in 
een nationale kalender te bundelen 
is EDUCAM meer dan ooit de plek 
bij uitstek voor de individuele 
opleidingsnoden van bedrijven.”

Offensief  
Open sessies 

opleidingsthema’s waren 
zeker zo bepalend voor 
dat succes. HEV1, ruiten 
vervangen/herstellen, 
het traject “Electro 
Competent”, het zijn maar 
een paar voorbeelden 
van opleidingen waar we 
een significante stijging 
hebben gezien in het aantal 
georganiseerde sessies.

Dat succes heeft ons in 
onze salesorganisatie 
ertoe aangezet om onze 
hele aanpak op dat vlak 
onder de loep te nemen. 
Vooral ook om te bepalen 
hoe we de stijgende lijn in 
het aantal open sessies 
ook post-corona zouden 
kunnen doortrekken. Welke 
randvoorwaarden maken 
een opleiding succesvol? 
Inhoud en timing van 
de opleidingen zijn heel 
belangrijke factoren, maar 
ook de communicatie: hoe 
informeer je bedrijven zo 
goed en efficiënt mogelijk 
over het opleidingsaanbod 
en de mogelijkheden?

De grootste vernieuwing 
die we uiteindelijk hebben 
doorgevoerd ligt in de 
nationale benadering van 
het ganse ‘Open Sessie’-
verhaal. In Vlaanderen 
organiseert EDUCAM zelf 
de open sessies, maar 
in Wallonië werken we 
daarvoor samen met 
andere opleidingspartners, 
de zogenaamde ‘centres 
de compétence’ zoals 
bijvoorbeeld Autoform, 
Autotech of Campus 
Automobile. Zij organiseren 
hun eigen sessies en 
EDUCAM neemt daar 
voornamelijk een informatie- 
en adviesrol op zich. 

Nu zijn we een stap verder 
gegaan. We zijn per slot 
van rekening een nationale 
organisatie. In een eerste 
fase hebben we met de 
partners afgesproken om 
alle opleidingsdata en 
-thema’s op te nemen in 
een nationale open sessie-
kalender op de EDUCAM-site. 
Het maakt dus niet langer uit 
of een bedrijf in Vlaanderen 
of Wallonië gevestigd is om 
een zicht te krijgen op het 
volledige nationale aanbod 
aan open opleidingssessies. 
Tegelijk gaf die nationale 
kalender ‘Open Sessies 
permanente vorming’ de 
mogelijkheid om vanuit 
sales en marketing gerichte 
nationale communicaties op 
te zetten.

En met resultaat: bijna 3 keer 
meer open sessies – zowel 
gratis als betalende - in 
2021 dan in de voorgaande 
jaren. Meer nog, we zijn 
via deze operatie ook in 
gesprek geraakt over open 

sessies met onze nationale 
accounts, die normaal 
gezien enkel gesloten sessies 
afnemen. Zij hebben soms 
zogenaamde restvolumes, 
bijvoorbeeld 2 mensen die 
opleiding x nodig hebben, 
of 3 medewerkers van 
verschillende bedrijven uit 
hun netwerk voor opleiding 
y. Die aantallen zijn uiteraard 
niet groot genoeg voor een 
gesloten sessie. Daarom 
verwijzen wij hen naar onze 
opleidingskalender voor de 
open sessies die buiten hun 
eigen aanbod vallen. Via een 
maandelijkse communicatie 
met die accounts 
informeren wij hen heel 
actief over de beschikbare 
plaatsen voor die individuele 
opleidingen. Dat werkt 
blijkbaar ook inspirerend. Zo 
volgden enkele werknemers 
van een autoconstructeur 
een opleiding ‘Ruiten 
vervangen/herstellen’ in 
open sessie. Een waardevolle 
opleiding, zo blijkt, want 
deze constructeur gaat 
binnenkort die opleiding 
aanbieden aan het ganse 
netwerk, maar dan in 
gesloten sessie.

De boodschap die we 
zo hebben neergezet is 
dat EDUCAM nationaal 
gezien ‘the-place-to-be’ 
is voor de individuele 
opleidingsnoden van 
bedrijven. Die boodschap 
zullen we blijven uitdragen. 
In het kader van de verdere 
digitaliseringsoperatie 
bij EDUCAM, gaan we de 
onlinekalender bovendien 
in een nieuw en nog 
gebruiksvriendelijker  
kleedje steken.

In 2021 waren er 
in totaal 237 open 
opleidingssessies. 
Aangezien het gaat 
om cursussen van 1, 
2 of meerdere dagen 
betekent dit dat er 
vorig jaar praktisch 
elke dag een opleiding 
in open sessie heeft 
plaatsgevonden, bijna 
een verdrievoudiging 
ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Die 
toename is het gevolg 
van een vernieuwde 
aanpak vanuit een 
nationale benadering.

Onze ‘Open sessies’ zijn in eerste 
instantie gericht op kleinere 
bedrijven. Omdat zij individueel 
niet genoeg werknemers kunnen 
afvaardigen om alle beschikbare 
plaatsen voor een opleiding 
te vullen, kunnen werknemers 
van verschillende bedrijven 
aan eenzelfde opleidingssessie 
deelnemen. Dat in tegenstelling 
tot onze gesloten sessies die enkel 
toegankelijk zijn voor werknemers 
van bedrijven bijvoorbeeld uit het 
dealernetwerk van één merk.

Kort na de uitbraak van de COVID-
crisis heeft EDUCAM samen 
met de sociale partners van 
onze sectoren het sectorplan 
CORONA gelanceerd. Er werd een 
reservefonds aangelegd om de 
bedrijven in die moeilijke periode 
financieel te ondersteunen in 
hun opleidingsbehoefte. De focus 
lag daarbij vooral op kleinere 
ondernemingen en minder 
hooggeschoolde werknemers. 
Heel wat opleidingen werden 
gratis waardoor de bedrijven 
in die moeilijke periode toch in 
hun opleidingsbehoefte konden 
voorzien.

Die open sessies waren eigenlijk 
heel succesvol, en niet alleen 
omdat ze gratis waren. De gekozen 

Sterke stijging door nationale 
aanpak

Dag Moors
Director Sales & Marketing
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Het is geweldig om op het einde van de dag de glimlach 
te zien op het gezicht van de carrossiers die eindelijk 

aan de slag kunnen met het dure lastoestel dat tot dan 
stof stond te vergaren in hun atelier. Het is dankzij de 
coaching dat ze begrijpen hoe ze het toestel moeten 

afstellen en gebruiken.

LUC ANDRIES

MARNIX  DE MEESTER

Technical Trainer Bodyshop

Het pluspunt van de carrosserie coaching: het gebeurt  
bij ons, met ons eigen materiaal. We kunnen dan direct  

aan de slag. We moeten ons niet verplaatsen, mijn team 
blijft op de werkvloer.

Carrosserie De Meester

Coaching voor 
carrossiers

In het kader van het 
Sectorplan corona 
vroegen carrossiers 
vorig jaar massaal 
om coaching. Ons 
antwoord?  
Een coach, 
gespecialiseerd 
in koetswerk, komt 
naar het bedrijf en 
laat de werknemers 
kennismaken met de 
nieuwste technologieën. 
Het resultaat?  
Praktisch advies met 
instant toegevoegde 
waarde.  

De coaching bestaat in 
verschillende vormen al 
naargelang de beoogde 
doelstelling:

 ● de basisvaardigheden van de 
werknemers verbeteren.
De carrosseriecoach werkt 
tijdens de training met de 
eigen uitrusting van het 
bedrijf. Het voordeel is dat de 
werknemers niet alleen hun 

basiscompetenties bijschaven 
maar hun kennis ook meteen 
kunnen toepassen aan de hand 
van het vertrouwde materiaal in 
de eigen werkomgeving. 

 ● introductie tot geavanceerde 
technieken, zoals nieuwe 
assemblagetechnieken van 
aluminium of Paintless Dent 
Repair.

 ● competentieontwikkeling via 
opleiding op maat.
Een combinatie van coaching 
en opleiding is ook mogelijk. Via 
een introductiesessie gaat de 
coach na welke competenties 
de werknemer al beheerst 
en/of nog moet verwerven. 
Op basis daarvan wordt 
vervolgens voor het bedrijf een 
passend opleidingsprogramma 
uitgewerkt.

In 2021 hebben  

52 gratis coachingsessies  
plaatsgevonden, goed voor  

100 deelnemers. 

Daarnaast werden 

25 opleidingssessies 
georganiseerd waaraan 

157 werknemers gratis  
hebben deelgenomen.

Een innovatieve formule als 
antwoord op hun behoeften
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‘Metaalhandel’ is een vlag die 
vele ladingen dekt. Bedrijven in 
deze sector zijn actief in zeer 
uiteenlopende domeinen. Hun 
opleidingsbehoefte is al even 
divers en EDUCAM heeft niet 
meteen de knowhow in huis om op 
die specifieke noden in te spelen. 
Daarom hebben we een netwerk 
uitgebouwd van professionele 
opleidingsorganisaties om de 
bedrijven via een complementair 
aanbod optimaal verder 
te helpen: onze erkende 
opleidingsverstrekkers of EOV’s. 
Dit EOV-label is niet alleen een 
erkenning van de kwaliteit van 
hun opleidingen, maar het 
betekent ook dat ze volgens 
onze administratieve procedures 
werken om de eindklant op dat 
vlak maximaal te ontzorgen.

De laatste jaren stelden we 
echter een stagnatie, en bij 
momenten zelfs een daling vast 
van het aantal opleidingsuren. 
De voornaamste oorzaak: een 
gebrekkige registratie of soms 
zelfs geen registratie van de 
opleidingsuren. Voor EDUCAM 
alleszins voldoende reden 
om de samenwerking met 
de opleidingsverstrekkers te 
versterken en het EOV-label te 
herwaarderen, en dat in twee 
richtingen. Het EOV-label brengt 
een aantal verplichtingen mee 
voor de opleidingsverstrekkers, 
maar EDUCAM gaat hen nog beter 
ondersteunen.

Het resultaat is intensievere 
samenwerking met meer 
wederzijdse betrokkenheid 
waarin beide partners hun 
specifieke rol optimaal vervullen. 
Om dat concreet in te vullen, 
heeft EDUCAM drie belangrijke 
vernieuwingen doorgevoerd:

 ● De aanstelling van een extra 
consulent als aanspreekpunt 
voor sector en EOV.

 ● Een financiële incentive om de 
EOV’s extra te motiveren in hun 
administratieve opdracht ten 
opzichte van de eindklant. 

 ● Extra aandacht voor 
promotie-, marketing- en 
communicatieondersteuning 
via een vernieuwde pagina 
op onze site met een unieke 
webpagina per EOV.

Het klinkt misschien niet heel 
spectaculair, toch hebben deze 
ingrepen een behoorlijke impuls 
gegeven aan het EOV-verhaal. Wat 
vooral telt is dat we de dalende 
trend hebben omgebogen en dat 
het aantal opleidingsuren voor de 
metaalhandel in 2021 weer stijgt.

Het aantal 
opleidingsuren voor 
de metaalhandel 
stijgt opnieuw in 2021.

Versterking van de 
dienstverlening  
aan de metaalhandel 

Innovatieve 
oplossingen  
en partnerships

Dag Moors, Director Sales & Marketing
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Om tegemoet 
te komen aan 
de vraag naar 
opleidingsinitiatieven 
van al onze klanten in 
onze sectoren, en in het 
bijzonder in de sector 
van de metaalhandel, 
heeft EDUCAM zijn 
opleidingsaanbod 
uitgebreid door samen 
te werken met door 
EDUCAM erkende 
opleidingsverstrekkers. 
Deze “EOV’s”, zoals ze intern bij 
EDUCAM genoemd worden, 
zijn echte vakspecialisten 
in hun eigen domein, zoals 
bijvoorbeeld brandbestrijding, 
code 95, lastechnieken, EHBO, 
enz.  

Hun aanbod is complementair 
aan dat van EDUCAM. We blijven 
het aanbod verder uitbreiden 
met het oog op diversiteit 
en regionaliteit. EDUCAM 
ontvangt geregeld nieuwe 
samenwerkingsverzoeken.  
Tussen januari 2021 en 
januari 2022 werden in totaal 

23 aanvragen geregistreerd. 
7 daarvan werden aanvaard 
als EOV, 11 werden afgewezen en 
5 zullen in de nabije toekomst 
worden opgevolgd.

In 2021 was de inbreng  
van de EOV’s goed voor 28.770  
opleidingsuren, waarvan  
13.238 voor de metaalhandel.  
2021 was ook een jaar van 
vernieuwing waarbij vooral 
werd ingezet op marketing en 
communicatie. Zo kreeg de 
webpagina een opfrissing met 
een eigen landingspage voor 
elke EOV. Een nieuw logo, een 
promotievideo en aandacht 
voor het aanbod van de EOV’s 
in de diverse newsletters 
dragen bij aan de versterking 
van EDUCAM als allround 
opleidingspartner voor haar 
klanten.

Op 23 september vond het 
eerste EOV-evenement plaats 
in Mobilom om de hernieuwde 
samenwerking te bekrachtigen. 
Een dertigtal deelnemers 
gingen in op de uitnodiging. 
Iedereen waardeerde deze 
ontmoeting en steunt de 
EDUCAM-ambitie om nauwer 
samen te werken en diverse 
types opleidingen in onze 
sectoren te promoten. 

Stuwende kracht achter deze 
samenwerking tussen EDUCAM 
en de EOV’s is Nathalie Van 
Elsken. 

Als eerste aanspreekpunt voor 
de EOV’s begeleidt zij hen bij het 
promoten van hun aanbod op 
de landingspage en verzorgt ze 
de kwalitatieve en operationele 
opvolging. 

EOV   
De nieuwe 
kwaliteitsaanpak

28.770
opleidingsuren, waarvan 

13.238  
voor de metaalhandel. 

De bedrijven dienen bij 
het begin van het jaar hun 
opleidingsplan in. We zien 
dus welke opleidingen op 
de planning staan, met 
wie ze daarvoor gaan 
samenwerken, maar ook 
voor welke opleidingen ze 
nog geen provider hebben 
gevonden. Wij spelen 
daar nu heel snel op in en 
begeleiden de klanten bij die 
zoektocht. 

Een bedrijf van de 
metaalhande dat in 
opleidingen investeert, 
heeft via het sectoraal 
vormingskrediet recht op 
een financiële vergoeding 
van 40€ per werknemer per 
gevolgde opleidingsdag. 
Dat veronderstelt natuurlijk 
een correcte registratie 
van al die opleidingsuren, 
maar het is meteen ook een 
bijkomende administratieve 
last voor de bedrijven. Ons 
samenwerkingsmodel met 
de EOV’s houdt in dat zij die 

taak op zich nemen, maar 
dat gebeurde niet altijd even 
consequent.  
We volgen dat nu veel beter 
op en ondersteunen de 
EOV’s in die opdracht. We 
geven hun bovendien een 
extra stimulans in de vorm 
van een kleine financiële 
vergoeding van 1€ per 
geregistreerd opleidingsuur. 

In 2021 hebben we ook de 
zichtbaarheid van de EOV’s 
vergroot via ons web-
platform. Elke EOV heeft daar 
nu een eigen landingspagina 
waarop hij alle belangrijke 
informatie rond opleidingen 
kan presenteren in de eigen 
huisstijl. Een extra promotie- 
en informatiekanaal dus 
voor de EOV’s, maar ook 
een handige tool voor onze 
klanten die alle relevante 
opleidingsinfo kunnen 
terugvinden op één centrale 
plek.

Ik ervaar dagelijks dat 
de interactie tussen 
EDUCAM en de externe 
opleidingspartners 
is toegenomen. Die 
wisselwerking laat ons 
toe de klanten nog 
beter te ondersteunen 
en te adviseren in hun 
opleidingsplannen.  
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Sofie Verrydt
Accountmanager Metaalhandel – 
Vlaanderen

"In 2021 hebben we de 
zichtbaarheid van de EOV’s 
vergroot via ons webplatform."
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Onze samenwerking met de EOV’s is 
niet nieuw, maar ik vind dat we onze rol 
als opleidingspartner actiever invullen. 
Zo helpen we bijvoorbeeld bedrijven 
proactief bij het zoeken naar aanbieders 
van specifieke opleidingen.



Niet-technisch   
in de focus  
in 2021

In de metaalhandel 
blijven vaste waarden 
standhouden. 
“Veiligheid en gedrag”, 
“Rugpreventie” en 
“Klantgericht van A tot Z” 
zijn terugkerende 
thema’s en klanten 
vragen dan ook een 
jaarlijkse opfrissing. 
Waar vroeger bij klanten “one 
size fits all” het credo was, zien 
we nu de wil om een individueel 
ontwikkelingstraject aan te 
bieden aan medewerkers. 
Personal coaching blijft daarin 
de voornaamste pijler. Dit 
vraagt van alle betrokkenen een 
zekere flexibiliteit en de wil om te 
evolueren. Nu de organisatorische 
kinderziekten van tijdens het 
coronatijdperk zijn overwonnen, 
gaat men voluit voor online 
personal coaching. 

Dat moeilijke tijden een uitdaging 
zijn voor bedrijven en hun 
medewerkers hoeven we niemand 
meer uit te leggen. Dat kunnen we 
ook aflezen aan het succes van 
opleidingen als “Omgaan met 
verandering” en “Omgaan met 
stress”. 

Dankzij de financiële injectie van 
de sociale partners kon EDUCAM 
zijn klanten ondersteunen met het 
Corona-relanceplan via gratis 
opleiding/coaching. Zo hebben we 
nieuwe klanten weten te bereiken 
met de opleidingen “Rugpreventie" 
en "Veiligheid & Gedrag”. Deze 
opleidingen behoren tot de 
staples van EDUCAM maar zijn nog 
lang niet achterhaald. Door de 
combinatie van kennis, praktische 
oefeningen en directe coaching 
zien de deelnemers onmiddellijk 
de impact van hun harde werk op 
de werkvloer. 

Yannis De Swert
Manager Business Training
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“De ‘Heavy Duty’-sector staat 
voor twee grote uitdagingen: 
knelpuntberoepen en een 
technologische (r)evolutie. Dat 
vertaalt zich in een toenemende 
vraag naar technische, maar ook 
niet-technische opleidingen.”

Aanbod  
Heavy Duty

bouwmachines en tractoren 
zien we een evolutie in die 
richting. Getuige daarvan de 
grote stijging van het aantal 
certificatie-opleidingen 
voor hybride en elektrische 
voertuigen (HEV1 en HEV2). 
Die trend zal zich in 2022 
ongetwijfeld doorzetten. 
Bovendien verwachten 
we voor de toekomst een 
gelijkaardige beweging voor 
waterstofopleidingen.

Daarnaast hebben we In 
2021 een sterke stijging 
gezien in het aantal niet-
technische opleidingen, 
zowel in open als gesloten 
sessie. Omdat de 
verkoopmarges erg onder 
druk staan, kijken bedrijven 
hoe ze hun rendement 
kunnen verhogen door 
meer in te zetten op 
onderhoud en aftersales. 
Uiteraard vraagt dat goede 
onderhoudstechnici, 
maar omdat zij dagelijks 
in rechtstreeks contact 
staan met de eindklant 
is een klantvriendelijke 
communicatie minstens zo 
belangrijk. De toegenomen 

belangstelling voor de 
opleiding ‘Klantgericht 
van a tot z ’ is daarvan het 
beste bewijs. Een ander 
goed voorbeeld is het 
vierdaagse opleidingstraject 
‘Cijfermatig aansturen van 
de werkplaats ’.

Een andere belangrijke 
trend is onze ‘Private label’-
aanpak waarbij EDUCAM het 
volledige opleidingsproces 
overneemt van de klant, 
van a tot z. Hoewel bedrijven 
heel bewust zijn van de 
noodzaak en het nut van 
opleidingen voor hun 
medewerkers, merken we 
tijdens onze contacten dat 
het voor hen vaak ook een 
last is. Het organiseren van 
opleidingen is nu eenmaal 
niet hun kerntaak. Maar 
wel de onze. EDUCAM is 
als organisatie in staat 
om de ‘opleidingszorgen’, 
van organisatie en 
administratie, over logistiek 
en infrastructuur, tot en met 
de opleiding zelf, bij de klant 
weg te nemen waardoor 
hij zich op zijn business 
kan focussen. We werken 

al een tijd op deze manier 
samen met SDF, een grote 
fabrikant van tractoren 
en landbouwmateriaal, 
en intussen ook met 
twee andere merken uit 
die branche, namelijk 
Iseki en Kubota. Wij zijn 
ervan overtuigd dat dit 
samenwerkingsmodel in 
de toekomst meer en meer 
gaat voorkomen. 

Kortom, er beweegt wel wat 
bij Heavy Duty. Meer nog, de 
vraag naar ondersteuning 
en opleiding is groter dan 
onze huidige capaciteit. De 
HR-collega’s zijn daarom 
volop op zoek naar nieuwe 
collega-trainers voor onze 
Heavy Duty-cel.

Heavy Duty is een sector die 
wel voor en paar belangrijke 
uitdagingen staat. De 
technologische (r)evolutie zit 
er in een stroomversnelling. De 
elektrificatie, die in de automotive 
al een tijdje aan de gang is, is hier 
nu ook aan een heuse opmars 
bezig. Daarnaast, en ook deels 
daardoor, kampt de sector met 
een tekort aan gekwalificeerd 
technisch personeel. 
Knelpuntberoep is een term die 
ze in de sector maar al te goed 
kennen. Het zijn in ieder geval twee 
belangrijke marktevoluties die we 
terugzien in onze activiteiten in 
2021.

We hebben vastgesteld – dit is 
zeker het vermelden waard - 
dat het sectorplan Corona een 
positieve invloed heeft gehad 
op het aantal opleidingen voor 

‘Heavy Duty’. Het feit dat heel wat 
opleidingen in het kader van dat 
plan gratis werden aangeboden, 
heeft voor een aantal nieuwe 
klanten gezorgd. Vooral bedrijven 
die nog twijfelden, hebben 
finaal toch de stap gezet naar 
opleidingen voor hun werknemers. 
Dat is een positieve ontwikkeling.

We proberen ook zo optimaal 
mogelijk in te spelen op 
de problematiek van de 
knelpuntberoepen, iets waar de 
bedrijven in de sector mee te 
maken hebben. Ze zijn voortdurend 
op zoek naar werknemers met 
de juiste technische kennis en 
kwalificaties. Vaak werven ze 
mensen aan die meteen extra 
opleiding nodig hebben. Door de 
erkenning als knelpuntberoep 
kunnen ze rekenen op financiële 
steun voor opleidingen voor 
beginnende werknemers in de 
sector. De vraag naar bepaalde 
opleidingen is gestegen en wij 
helpen hen om dat allemaal zo 
goed mogelijk in te vullen.

In de autosector is de elektrificatie 
al een tijdje aan de gang. 
Maar bussen, vrachtwagens, 
heftrucks, landbouwvoertuigen 
of bouwkundige machines met 
elektrische aandrijving, het is 
allesbehalve toekomstmuziek. 
Bij de kleinere machines is het al 
een feit, maar ook bij burgerlijke 

Marc Verbelen, Sales Manager Company Accounts

Hans Blomme, Technisch consulent
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E-bikes Wind in de rug voor 
de elektrische fiets
De markt voor elektrische 
fietsen is in een paar 
maanden tijd geëxplodeerd 
en daarmee ook de behoefte 
aan diepgaande kennis 
van basiselektriciteit. Het 
‘e-bike’-traject, ontwikkeld 
door Hans Allaert, bestaat 
uit vier opleidingsmodules. 
"Maar het is niet verplicht 
ze allemaal te volgen, 
aangezien ze los staan van 
elkaar", specificeert EDUCAM 
Accountmanager Hugues 
Dony. “De klant kiest op basis 
van de vaardigheden die hij/zij 
wenst te verwerven. Toen alles 
klaar was voor de opleidingen, 
heeft EDUCAM opnieuw 
contact opgenomen met de 
spelers in de sector van de 
tweewielers. En deze keer was 
er wel heel wat belangstelling. 
Of het nu de onafhankelijke 
fietsenhandelaar is of de 
big boys op de fietsenmarkt, 
hun enthousiasme was even 
groot.”

Trainen in 4 modules
“De opleiding ‘E-bike’ is 
opgesplitst in vier modules. 
De eerste, ‘Electro Skills for Bike 
Technicians’, duurt twee dagen 
en omvat de basiskennis 
van elektriciteit. We leren 
deelnemers onder andere een 
multimeter te gebruiken om 
storingen op te kunnen sporen. 
Bij zogenaamde slimme 
fietsen sluit je de computer 
aan op het stopcontact en 
ontvang je een foutcode, 
net als bij auto's. In 90% van 
de gevallen werkt het, maar 
bij de overige 10% krijgt de 
hersteller geen foutmelding 
omdat er geen verbinding 
tot stand is gebracht. Dankzij 
onze training in het gebruik 
van de multimeter kan de 
fietsspecialist de fout zelf 

detecteren zonder de fiets 
terug te moeten sturen 
naar de fabrikant, iets dat 
onvermijdelijk enkele dagen 
of zelfs weken kan duren. Zo 
bespaart hij tijd en voorkomt 
hij dat zijn klant te lang zonder 
fiets zit. In de twee modules 
’Diagnostische vaardigheden 
voor fietstechnici’ niveau 1 en 
niveau 2, verdiepen we ons in 
de studie van verschillende 
en zeer gevarieerde storingen 
op slimme, semi-intelligente 
of traditionele fietsen. De 
vierde en laatste module 
heet ‘Batterijtechniek voor 
fietstechnici’. Tijdens deze 
training gaan we dieper in op 
batterijen, zonder ze evenwel 
te openen.”

Het resultaat van de eerste 
trainingen die eind vorig jaar 
aan Nederlandstalige kant 
en in februari 2022 in Wallonië 
werden georganiseerd, is heel 
positief: heel wat deelnemers 
vonden het een nuttige 
training omdat ze verrassend 
veel hebben bijgeleerd.”

Een welkome 
aanvulling
 “Onze opleidingen vervangen 
niet de opleidingen die 
fietsenmakers en -herstellers 
bij fabrikanten (Bosch, 
Shimano, enz.) kunnen 
volgen, maar zijn eerder 
complementair. Deze merken 
geven eerder presentaties van 
hun nieuwe producten dan 
een pure technische training. 
Wij bieden onze deelnemers 
bijkomende expertise op het 
vlak van storingsdetectie. Een 
aanpak die zowel door de 
grote e-bikeverdelers als door 
de onafhankelijke herstellers 
wordt geapprecieerd. Tijdens 
onze prospectie stuiten we 
wel vaker op een zekere 
terughoudendheid ten 
aanzien van onze opleidingen. 

Fietsendealers zijn er terecht, 
of onterecht, van overtuigd 
dat ze niets van ons te leren 
hebben. We moeten daarom 
de inhoud van onze modules 
goed kennen en kunnen 
daarvoor terugvallen op 
video's die onze toegevoegde 
waarde illustreren. Dankzij onze 
training is de fietsenhandelaar 
in staat om onbeduidende 
storingen op te sporen die zich, 
ondanks het vervangen van 
onderdelen, blijven herhalen."

Een Europees project 
in ontwikkeling
“Ons team werkt momenteel 
aan een Europees project, een 
initiatief van de Universiteit van 
Athene, in Griekenland, die een 
training heeft opgezet gericht 
op zachte mobiliteit. Van de 
500 geplande opleidingsuren 
moeten er 80 worden besteed 
aan elektrische fietsen. En 
EDUCAM is gekozen om deze 
opleidingen te geven. Best veel 
werk want alles moet naar 
het Engels worden vertaald 
omdat het project bestemd is 
voor studenten uit heel Europa. 
We gaan ook onze bestaande 
modules inhoudelijk verdiepen 
zodat ze over 10 dagen 
gegeven kunnen worden in 
plaats van 5. Aan het einde 
van onze opleiding zullen de 
deelnemers alle technische en 
praktische aspecten van de 
elektrische fiets volledig onder 
de knie hebben. In principe 
moet dit allemaal klaar 
zijn tegen september 2022, 
tenminste als de deadlines 
gerespecteerd worden. Dit 
project is in ieder geval een 
geweldige erkenning van 
de betrouwbaarheid en 
expertise van EDUCAM in de 
e-bikesector!”

Hugues Dony
Account Manager
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EDUCAM heeft enkele jaren geleden contact 
genomen met de grote spelers in de 
fietssector om samen een opleidingstraject 
te bestuderen en uit te werken. Ze waren 
maar matig enthousiast over dat idee 
omdat ze vonden dat ze voldoende kennis 
hadden van het onderwerp.
Dit weerhield Hans Allaert, Coördinator 
Technische Opleidingen bij EDUCAM, er 
niet van om een volledige opleiding te 
ontwikkelen voor fietsmakers/herstellers, die 
ondertussen wel van mening zijn veranderd.
Het moet gezegd: COVID heeft de overgang 
naar zachte mobiliteit enorm versneld en 
daardoor kwamen onze trainingen op het 
juiste moment.

' Een defect waar ik 
vroeger uren aan kwijt 
was, vind ik nu binnen 
het kwartier'

Geert Peeraer (fietsen Peeraer)  
heeft het opleidingstraject 
gevolgd.
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Opleidingspakket 
van A tot Z
Het grote voordeel van deze 
formule is dat EDUCAM de 
volledige ‘opleidingslast’ 
op zich neemt: de volledige 
administratie, locatie, 
infrastructuur, logistiek, het 
geven van de trainingen, 
… De klant moet alleen 
zeggen welke opleiding er 
moet gegeven worden, wie 
ervoor uitgenodigd moet 
worden en wij doen de rest. 
We merken dat vooral KMO’s 
erg geïnteresseerd zijn. Er 
komt heel wat kijken bij de 
organisatie van opleidingen 
en zij hebben daar vaak de 
mensen en middelen niet 
voor, laat staan de nodige 
knowhow. Ze zijn blij dat ze 
die taak in volle vertrouwen 
kunnen overdragen aan 
een specialist terzake. SDF is 
bijvoorbeeld een heavy 
duty-bedrijf dat al langer 
met ons samenwerkt, 
maar dat nu geëvolueerd 
is naar een Private label-
samenwerking.

Intussen merken we een 
gelijkaardige beweging 
bij een aantal grote 
constructeurs. Zo ook 
bijvoorbeeld Volvo Cars. 
Zij organiseren heel 
veel opleidingen voor 
de concessiehouders, 
dealers en garages uit hun 
netwerk. Ze pakken dat heel 
professioneel aan via hun 
eigen Volvo Academy die 
het volledige opleidingsluik 
verzorgt. Zij hebben nu 
gevraagd of EDUCAM de 
certificeringsopleiding 
HEV2 voor hun netwerk wil 
uitrollen. Open sessies, zeg 
maar, maar dan voor een 
gesloten groep mensen. 
En zo schuiven zij ook de 
volledige operationele en 
organisatorische last door 
naar EDUCAM. Ook hier dus 
van a tot z. Alleen gaan we 
dat heel strak doen onder 
de vlag van en volgens de 
richtlijnen van Volvo Cars. 
Voor de deelnemers zal dat 
nog altijd een opleiding van 
Volvo Cars zijn, maar achter 
de schermen is het een 
EDUCAM-organisatie.

Ik denk dat we in de 
toekomst meer en meer 
richting dit businessmodel 
gaan evolueren. Aan de 
ene kant voert EDUCAM 
een aantal activiteiten uit 
qua opleiding waarvoor 
de opdrachtgever de 
kosten niet meer kan en/
of wil dragen. Maar in the 
bigger picture van een 
bedrijfsomgeving zorgen 
we er ook voor dat ze veel 
kostefficiënter kunnen 
werken omdat ze zelf geen 
activa meer zullen nodig 
hebben om opleidingen te 
organiseren.

Dag Moors
Director Sales & Marketing

Private label is, naast 
onze gesloten en 
open sessies, een 
nieuw businessmodel 
dat EDUCAM heeft 
uitgewerkt voor de 
organisatie van 
opleidingen. 

Bij de open sessies ligt het initiatief 
bij EDUCAM: wij organiseren de 
opleiding, we publiceren de 
opleidingsdata op onze site en 
bedrijven kunnen via die weg 
hun werknemers inschrijven. 
Zoals de term al aangeeft, staan 
deze sessies open voor iedereen. 
Werknemers van verschillende, 
al dan niet concurrerende 
bedrijven kunnen eraan 
deelnemen. EDUCAM draagt in 
dit geval ook de ‘economische’ 
verantwoordelijkheid. Wij moeten 
zelf zorgen voor een maximale 
bezettingsgraad van de 
beschikbare plaatsen. 

Bij de gesloten sessies – het 
aannemersmodel – organiseert 
de klant de opleiding en bepaalt 
hij wie aanwezig kan/mag zijn. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
een constructeur die opleidingen 
organiseert die enkel toegankelijk 
zijn voor werknemers van de 
bedrijven uit zijn dealernetwerk. 
De financiële verantwoordelijkheid 
voor de organisatie ligt hier bij de 
klant. 

Private label: we’ll 
cover your learning,  
so you can focus on 
your core business!

Het Private label-model is in feite 
een mengvorm van de andere 
twee. EDUCAM organiseert een 
open sessie, maar specifiek op 
vraag van een opdrachtgever, die 
bepaalt wie kan/mag aanwezig 
zijn. Het financiële risico ligt ook 
bij de opdrachtgever, ongeacht 
hoeveel mensen er uiteindelijk 
komen opdagen. Het is bovendien 
het perfecte antwoord van 
EDUCAM op een reële marktsituatie 
waarbij bedrijven als het ware 
‘gewrongen’ zitten tussen de 
noodzaak om te investeren in 
opleidingen enerzijds, en de druk 
om zo kostefficiënt mogelijk te 
werken.

Bedrijven beseffen echt wel dat 
opleiding een sleutelrol speelt in 
innovatie. Zeker in de sectoren 
waar EDUCAM actief is en waar 
de technologische ontwikkelingen 
elkaar razendsnel opvolgen, zijn ze 
zich bewust van de meerwaarde 
van vorming en opleiding. Alleen 
hebben ze daar niet altijd de 
nodige middelen voor, en evenmin 
de knowhow. De boodschap die 
we met ons Private label geven is 
eigenlijk heel eenvoudig: wij gaan 
u helpen. EDUCAM gaat doen 
waar het goed in is – opleidingen 
organiseren - zodat de bedrijven 
zich kunnen focussen op hun 
corebusiness.

 Private label
Hoe de opleidingslast een lust  
kan worden voor bedrijven
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Ze beschikken tegenwoordig 
over zeer verregaande 
modaliteiten voor autonoom 
rijden.

De samenwerking met 
SDF is een goed voorbeeld 
van onze Private label-
aanpak waarbij EDUCAM 
het totaalplaatje van de 
opleidingen verzorgt. SDF 
zegt ons welke opleidingen 
op het programma staan. 
Zij bezorgen ons het 
inhoudelijke en didactische 
materiaal en ze geven ons 
de lijst van mensen die de 
opleiding moeten volgen.  
En dan nemen wij de teugels 
in handen. We maken een 
opleidingscatalogus, we 
verzenden de uitnodigingen 
en we zorgen voor de 
volledige afhandeling van 
de inschrijvingen. Qua 
administratie beheren 
we ook het volledige 
facturatieproces en de 
aanvragen voor sectorale 
premies.. EDUCAM zorgt 
dat op vlak van logistiek 
en infrastructuur alles tot 

in de puntjes geregeld is. 
Opleidingslocatie, catering, … 
noem maar op. Zij vragen, wij 
draaien. En uiteraard worden 
de opleidingen gegeven 
door onze trainers. Tijdens 
de training en voorbereiding 
worden we bijgestaan door 
een SDF-medewerker.

Voor SDF is dit een heel 
goede manier van werken 
omdat hun rol vrij beperkt is: 
het opleidingsprogramma 
opstellen, het lesmateriaal 
voorzien, zorgen dat de 
deelnemers opdagen 
en eventueel een paar 
voertuigen leveren op de 
opleidingslocatie. En verder 
hoeven zij zich nergens meer 
om te bekommeren omdat 
we alle zorgen die bij de 
operationele organisatie 
van opleidingen horen 
volledig op ons nemen. Op 
die manier valt er een hele 
last van hun schouders 
want ze hebben eigenlijk 
niet de mensen, middelen 
en de nodige knowhow om 
dat allemaal op poten te 

zetten. Wij bewijzen dagelijks 
dat EDUCAM als organisatie 
volledig in staat is om heel 
dat proces in goede banen 
te leiden. SDF weet intussen 
dat we professioneel 
kwaliteitswerk leveren en 
vertrouwt ons blindelings.  
Ze weten gewoon dat we die 
klus kunnen klaren. 

We merken de laatste tijd 
dat het bedrijf veel interesse 
toont voor niet-technische 
opleidingen. “Klantgericht 
van a tot z” is zo’n voorbeeld. 
Een goede communicatie 
draagt bij tot een betere 
klantenservice, zeker voor 
onderhoudstechnici die 
dagelijks rechtstreeks in 
contact komen met de 
eindklant.  Intussen werken 
we ook al op deze manier 
voor twee andere merken 
van landbouwtrekkers, 
namelijk Iseki en Kubota. Het 
toont alleszins aan dat er 
belangstelling is voor deze 
ontzorgende aanpak.

SDF (kort voor SAME 
Deutz Fahr), is een 
toonaangevende 
fabrikant van 
tractoren en andere 
landbouwmachines. 

EDUCAM ondersteunt het bedrijf 
al zeven jaar met technische 
opleidingen voor het Belgische 
dealernetwerk. SDF is een uiterst 
innovatief bedrijf en daarom is het 
des te belangrijker dat technici, 
maar ook salesmedewerkers altijd 
mee zijn met de meest recente 
ontwikkelingen. Het kan voor niet-
ingewijden misschien wat vreemd 
klinken, maar als we kijken naar 
alle sectoren waar EDUCAM voor 
werkt, dan behoren tractoren en 
landbouwmachines tot de meest 
hoogtechnologische voertuigen 
op de markt. 

Een gesprek met Marc Verbelen, Sales 
Manager Company Accounts en Hans 
Blomme, Technisch consulent Heavy duty.

SDF  
Zij vragen, wij draaien 
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EDUCAM heeft intussen de 
merk-eigen technologie, 
tools, methodologie en 
richtlijnen echt wel in de 
vingers.

In 2019 werd er met de 
komst van Opel een nieuwe 
internationale aanbesteding 
uitgeschreven. En we zijn 
in 2020 gekozen om voor 
België en Luxemburg 
alle PCDO-opleidingen 
(Peugeot, Citroën, DS en 
Opel) te verzorgen voor de 
komende 3 jaar. EDUCAM 
kan rekenen op aanzienlijke 
opleidingscapaciteiten 
om deze opdracht tot een 
goed einde te brengen. 
Zo konden we bepaalde 
kwaliteitsoplossingen 
bieden die anderen niet 
hebben. Denk maar aan 
onze gedecentraliseerde 
en perfect uitgeruste 
opleidingscentra, maar 
ook aan onze trainers en 
projectmanagers. Daarbij 
komt dat we ook een heel 
team hebben overgenomen 
dat vertrouwd is met het 
merk Opel.

Ten slotte werd EDUCAM in 
januari 2022 gekozen om 
opleidingen te geven voor de 
FCA-merken (Fiat, Alfa, Jeep, 
Lancia, Fiat Professional). 
Een nieuwe uitdaging! 
We beheren nu bijna het 
volledige merkenportfolio 
van de STELLANTIS-groep, 
met uitzondering van 
internationaal gevormde 
merken zoals RAM of 
Maserati. Het is nu zaak 
om de twee manieren van 
werken zo snel mogelijk op 
elkaar af te stemmen.

Na de Coronacrisis kende 
EDUCAM een bijna volledige 
digitalisering van de niet-
technische opleidingen, 
commercieel én aftersales. 
Alles gebeurt nu vanop 
afstand, of het nu gaat om 
e-learning of geanimeerde 
live onlinetraining. Vorig 
jaar hebben onze teams 
ongeveer 180 e-learnings 
herwerkt, vertaald en 
geïntegreerd in het Learn'In 
PSA-systeem. Een bewijs 
van het groeiende belang 
van e-learning. Momenteel 
zetten we op dat vlak een 
stapje terug omdat face-
to-face opleidingen, zowel 
technische als commerciële, 
moeilijk te vervangen zijn, 
zeker wanneer het gaat 
om praktijk en oefening. 
Om nog maar te zwijgen 
van de interactie tussen de 
deelnemers en onze trainers, 
iets waar ze allemaal veel 
waarde aan hechten. 

Laten we niet vergeten dat 
EDUCAM door de sector 
wordt gesubsidieerd om de 
opdrachten uit te voeren 
die haar zijn opgedragen. 
Daarom willen we graag 

benadrukken dat dit deel 
van onze activiteit volledig 
zelfbedruipend is en dat 
het ons tegelijk veel kennis 
oplevert. We zitten immers 
aan de informatiebron van 
een hele reeks merken. 
EDUCAM verbetert zich ook 
voortdurend omdat het als 
operator voor STELLANTIS 
aan heel hoge kwaliteits- en 
andere eisen moet voldoen. 
In zeer korte tijd zijn we van 
onderaannemer uitgegroeid 
tot hoofdpartner in een een 
grootschalig project dat 
heel wat opleidingsuren 
vertegenwoordigt. Het 
geeft bovendien een 
goed beeld van de 
opleidingsinspanningen van 
de bedrijven en werknemers 
in het STELLANTIS-netwerk. 
Op hun beurt genieten zij 
van alle sectorale voordelen 
die EDUCAM te bieden heeft. 
Het bewijst alleen maar dat 
we onze primaire missie niet 
verloochenen.

Pascal Bajot
Technical Training Manager

In 2015 nam EDUCAM, 
als onderdeel van  
de herstructurering  
bij PSA BeLux, al de  
opleidingsactiviteiten 
over van de construc-
teur, zowel technische-, 
commerciële- als ma-
nagementopleidingen. 

Deze outsourcing-operatie is uniek 
omdat ze zowat alles omvat: van 
de uitrol van het internationale 
opleidingsplan op de Belgisch-
Luxemburgse markt tot de 
facturatie aan het netwerk.

Het is een all-in service 
aangeboden door EDUCAM. 
Zo vertalen we en passen 
we de inhoud aan van de 
educatieve pakketten, en 
organiseren we opleidingen, of 
het nu gaat om e-learning, live 
onlineopleidingen, face-to-face, 
of zelfs evenementen voor de 
voorstelling van nieuwe modellen. 
Uniek is ook het feit dat deze 
operatie in handen is van een 
team dat speciaal aan Stellantis 
is toegewezen. De operatie moet 
zowel voor STELLANTIS als voor 
EDUCAM zelfvoorzienend zijn. In ruil 
moeten wij garanderen de beste 
trainers in te zetten, op de juiste 
plaatsen, met de juiste voertuigen 
en de verwachte uitrusting.  
Maar dit is de corebusiness 
van EDUCAM. Dat een invoerder 
ons, als extern operator, zijn 
volledige opleidingsafdeling 
toevertrouwt, was voor EDUCAM 
een nieuw gegeven. Als we het 
netwerk uitnodigen voor een 
STELLANTIS-training, gebeurt dat 
ook volledig onder die naam. De 
evolutie in het dossier is behoorlijk 
indrukwekkend. De productiecijfers 
zijn sinds 2015 verdubbeld en 
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“Van face-to-face naar virtueel, de 
opleiding heeft zich aangepast”

In
te
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ie

w
  

Dus, lang leve de 
terugkeer van face-to-
face-opleidingen?

"Absoluut! Zodat de 
deelnemers de auto kunnen 
aanraken, een paar kilometer 
kunnen rijden, gewoon om 
de algemene werking ervan 
beter te begrijpen. Dus ja, de 
VCT’s hebben ons geholpen 
bij de continuïteit van onze 
activiteiten, maar we zien 
vandaag toch dat de inhoud 
van de opleidingen niet altijd 
even goed is opgenomen. 
Als een training te lang duurt, 
verliezen we hun concentratie 
en gaan ze iets anders doen.”

Betekent dit dan het 
einde van de VCT's?

"Natuurlijk niet. Dit is een 
uitstekende oplossing 
als je op een bepaald 
moment een boodschap 
wil overbrengen. Ik zal even 
het voorbeeld nemen van 
een VCT die voor ons niet 
erg leuk was om te geven. 
Tijdens COVID moesten de 
coronamaatregelen worden 
toegepast en waren we 
verplicht onze dealers te 
coachen over wat er allemaal 
diende te gebeuren om 
klanten te kunnen en mogen 
ontvangen in de concessies; 
maskers, afstand nemen, 
ontsmettingsmiddel, ... We 
hebben dit allemaal via VCT's 
kunnen communiceren, en 
toegegeven, het was echt 
wel het juiste kanaal om zo’n 
boodschap over te brengen. 
Voor de restyling van een 
model is de VCT ook handig, 
maar zodra het om een 
productlancering gaat of het 
gebruik van een nieuwe tool 
is de fysieke aanwezigheid 
essentieel. “

Er gaat dus niets boven 
menselijk contact?

“De trainees moeten met 
elkaar kunnen praten, hun 
ervaringen delen en in de 
virtuele klas kan dat allemaal 
niet. Op dit moment zijn we 
bij Stellantis nog erg gefocust 
op het digitale, maar, met de 
feedback die ik heb gekregen 
van de evaluaties, denk en 
hoop ik dat we binnen een 
jaar terug zullen keren naar 
een normale situatie met de 
grote terugkeer van de face-
to-face trainingen!”

Het virtuele heeft 
een essentiële plaats 
ingenomen in ons 
professionele leven 
sinds de komst van 
COVID in 2020. Bij 
Stellantis heeft men 
de voorkeur gegeven 
aan de digitalisering 
van de opleidingen 
om het contact met 
het netwerk niet 
te verbreken.  Alles 
werd dus aangepast 
via e-learnings en 
virtuele lessen.

Zijn de digitale lessen er 
bij Stellantis gekomen 
ten gevolge van de 
pandemie?

“De COVID-crisis heeft ons 
gedwongen ons virtuele 
trainingsaanbod te vergroten, 
of het nu gaat om e-learning 
of VCT (Virtual Class Training). 
Voor sommige onderwerpen 
is dit prima, maar voor 
andere is het niet het meest 
geschikte kanaal. Maar VCT's 
zijn niet nieuw aangezien we 
ze al enkele jaren geleden 
hebben ingevoerd. Maar 
in die tijd was het vooral 
een handige manier om 
bepaalde boodschappen 
over te brengen als we niet 
al te veel inhoud hadden. Met 
de pandemie heeft Stellantis 
ervoor gekozen om alles op 
het digitale te zetten, maar 
nu, twee jaar later, merken we, 
bijvoorbeeld bij de lancering 
van nieuwe producten, dat 
bepaalde basiskennis niet 
altijd effectief verworven is …”

Hoe werkt trainen bij 
Stellantis precies?

“Als er een nieuw model 
gelanceerd wordt, bieden 
we eerst een e-learning 
aan, zodat de deelnemers 
vertrouwd kunnen raken 
met het product. Daarna 
volgen de VCT’s waarin onze 
trainers de belangrijke te 
kennen punten uitleggen. 
Op het einde zijn er dan de 
assessments om te zien of de 
verkoper alles heeft opgepikt, 
wat helaas niet altijd het 
geval is. »

Welke analyse kan je nu 
maken?

"We bevinden ons momenteel 
in een bijzondere situatie 
waarin auto's niet in de 
showrooms geraken door 
een nijpend tekort aan 
halfgeleiders en de oorlog 
in Oekraïne. Onze verkopers 
konden daarom niet in de 
auto zitten, laat staan rijden 
met het nieuwe model om het 
beter te leren kennen. Iets wat 
ze normaal gezien meestal 
wel doen. Het blijft moeilijk om 
in een VCT uit te leggen hoe 
het touchscreen werkt, om 
maar een voorbeeld te geven. 
Onze verkopers moeten het 
natuurlijk fysiek testen, zodat 
ze de klant kunnen uitleggen 
hoe het werkt.”

Sabrina Jacobs
Projectmanager en Trainer  
bij Stellantis
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“Met EDUCAM profiteren we van 
ongeëvenaarde expertise!”

We zien dat hun huidige 
kennisniveau vrij hoog is.”

Hoe houden ze hun 
kennis op peil?

“We hebben een pool van 
volledig opgeleide trainers 
en EDUCAM zorgt ervoor dat 
hun kennis wordt bijgewerkt 
via de Train-The-Trainer 
sessies of TTT’s die twee keer 
per jaar plaatsvinden. Elke zes 
maanden krijgen ze de kans 
om een opleiding te volgen 
op het hoofdkantoor, in de 
Renault Academy.”

De pandemie heeft 
de opleidingswereld 
op zijn kop gezet. Hoe 
hebben jullie dat bij 
Renault opgevangen?

“Zoals overal moesten 
we inventief en flexibel 
zijn. De voorbereidingen 
verliepen via telewerk, 
en op het hoogtepunt 
van de crisis werden de 
technische opleidingen 
virtueel uitgezonden. Het 
heeft alleszins geleid tot een 
versnelde ontwikkeling van 
onze communicatiesystemen; 
we hebben zelfs een 
speciale studio gecreëerd 
met camera's om de 
nieuwigheden virtueel te 
kunnen presenteren. Hoewel 
alles 2½ maand heeft 
stilgelegen, konden onze 
trainers toch actief blijven. 
We hebben de toekomstige 
opleidingen voorbereid en 
hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om al onze 
vakopleidingen volledig 
te updaten door onze 
opleidingen te verplaatsen. 
Toen de coronadruk weer een 

beetje begon te verminderen 
en face-to-face-lessen 
weer mogelijk werden, was 
het noodzakelijk om kleinere 
‘klassen’ te organiseren en 
de catering aan te passen. 
Onze voorkeur ging op dat 
moment wel nog steeds uit 
naar e-learning via tutorials, 
video’s of documenten die 
in een bepaalde volgorde 
gelezen moesten worden. 
Daarna was er een vragenlijst 
om na te gaan hoe goed 
die kennis in het geheugen 
was opgenomen. We 
organiseerden ook Webinars 
in sessies van dertig personen 
om nieuwe automodellen 
te ontdekken, gevolgd door 
een ‘live’-dag waarin we 
ons concentreerden op de 
technologie van het model 
en de ontdekking van nieuwe 
snufjes.”

Heeft de komst van 
elektrische modellen 
het beroep van trainer 
veranderd?

“Het beroep moet zich 
aanpassen aan een nieuwe 
vorm van aandrijving, een 
andere techniek en aan de 
veiligheid. Technologische 
ontwikkelingen hebben 
vooral invloed op de 
boordelektronica, 

rijhulpsystemen, etc. 
Systemen die steeds 
intelligenter worden en 
waarvan je de werking 
moet leren begrijpen. Het is 
soms erg moeilijk om alle 
informatie te krijgen die nodig 
is om de werking goed te 
kunnen uitleggen. Adaptieve 
rijsystemen zijn zeer complex: 
ze bevatten artificiële 
intelligentie en passen zich 
aan in functie van het gebruik. 
Onze prioriteit is om altijd 
goed geïnformeerd te zijn 
zodat we alle vragen vanuit 
het dealernetwerk kunnen 
beantwoorden.”

En kunnen we zeggen 
dat EDUCAM daarvoor 
de bevoorrechte 
partner is?

" Natuurlijk! We krijgen een 
bepaalde hoeveelheid 
informatie vanuit de 
hoofdzetel, maar we 
willen altijd verder gaan. 
Dankzij EDUCAM hebben 
we het voordeel samen 
te werken met trainers die 
technologieën van andere 
merken samenbrengen 
en daardoor hun ervaring 
en expertise met ons 
kunnen delen. Ze krijgen via 
EDUCAM ook informatie van 
andere constructeurs die 
vergelijkbare technologieën 
gebruiken waardoor wij de 
verschillen met onze eigen 
systemen beter kunnen 
begrijpen.”

EDUCAM en Renault 
werken al meer dan 
20 jaar samen op 
basis van wederzijds 
vertrouwen en  
expertise.  
De pandemie heeft 
onze instructeurs 
ertoe aangezet om 
nieuwe communi-
catiemiddelen te 
gebruiken en tege-
lijkertijd flexibel te zijn. 
En door keer op keer 
hun uitgebreide en 
gevarieerde kennis 
naar het Franse merk 
te brengen, maken ze 
EDUCAM andermaal 
tot synoniem voor 
echte toegevoegde 
waarde!

Hoe werkt opleiding bij 
Renault?

“Ik ben verantwoordelijk 
voor 6 trainers die onder 
toezicht staan van EDUCAM. 
Het moederbedrijf lanceert, 
via de Renault Academy, de 
opleidingsmodules en wij 
interpreteren ze om ze aan 
te passen aan het Belgische 
netwerk. De praktijk krijgt 
daarbij extra aandacht zodat 
onze technici zich kunnen 
ontwikkelen volgens hun 
eigen niveau.”

Wat zijn deze 
verschillende niveaus?

“Het hoogste niveau is wat 
andere merken COTECH of 
MASTERTECH noemen. Dat 
staat gelijk aan de Diagnostic 
Technician, degene met de 
meeste kennis op het gebied 
van autosystemen. Dan 
is er de Specialist die ook 
diagnoses kan stellen maar 
dan iets minder geavanceerd. 
Vervolgens is er de Technicus: 
een mecanicien die meer 
weet van technische 
documentatie en auto-
elektriciteit. Tenslotte 
hebben we de Mecanicien 
die onderhoud en klassieke 
reparaties voor zijn rekening 
neemt. We leiden onze 
stagiairs op volgens hun 
eigen beroepsniveau, maar 
we passen de profielen 
aan elke kandidaat aan al 
naargelang de ervaring, het 
feit dat ze van een ander 
merk komen of ze gewoon net 
van school komen.”

Daarnaast zijn er 
opleidingen over 
nieuwe producten…
“Bij de lancering van elk 
nieuw model ontleden we de 
auto en in deze gevallen is 
het 70% theorie. De weinige 
oefeningen dienen vooral 
om de nieuwigheden te 
ontdekken. We geven ook 
opleidingen over onze interne 
diagnosesystemen, zoals 
het door Bosch ontwikkelde 
Clip, dat is aangepast aan de 
Renault-omgeving. Alles met 
betrekking tot parameters, 
geleide diagnoses, mogelijke 
technische oplossingen of 
zelfs reparatiemethoden 
wordt daarin samengebracht 
om te helpen bij het 
detecteren van fouten.”

Hoe gebeurt de 
verdeling van de 
opleidingen bij de 
instructeurs?

“Tot nu toe is iedereen erin 
geslaagd om alle thema's 
te behandelen, ook al 
hebben sommigen wat 
meer kennis op specifieke 
gebieden. Ons doel is om 
het vaardigheidsniveau van 
trainers te verhogen. Hiervoor 
kunnen we rekenen op een 
hecht team waar de sterkste 
altijd de zwakste zal helpen. 
Door te roteren vermijden 
we het risico in routine te 
vervallen. Soms geven de 
meest ervaren trainers een 
meer basic vakopleiding, 
terwijl de minder 
gespecialiseerde trainers 
een meer technologische 
opleiding toegewezen krijgen. 
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Pierre Pelgrims
Trainingsmanager Renault
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Voortbouwend op 2020, hebben we 
ook in 2021 verder gewerkt aan onze 
activiteiten rond waterstof. 

De praktische aanpassingen 
van onze lokalen werden 
afgerond waardoor we 
in november zowel in 
Luik als in Lokeren onze 
‘Waterstof-ready’ lokalen 
konden voorstellen aan 
het grote publiek. Deze 
lokalen zijn voorzien van 
een zone waar het veilig 
is om waterstofhoudende 
onderdelen van een 
voertuig, volgens de 
voorschriften van de 
fabrikanten, te demonteren, 
te herstellen of te vervangen. 
De zone is uitgerust met 
een systeem van detectie, 
signalisatie, evacuatie 
en tal van preventieve 
maatregelen om zowel de 
verspreiding van gelekt 
waterstof als de mogelijke 
risico’s bij het werken aan 
waterstofonderdelen tot 
een minimum te herleiden. 
De belangstelling tijdens de 
evenementen was groot, 
net als de bewondering 
voor het geleverde werk. 
Tot onze grote vreugde 
haalden onze lokalen de 
nieuwsuitzendingen van 
verschillende nationale 
en regionale media. Een 
betere waardering voor 
onze ontwikkelingen en 
investering is nauwelijks 
denkbaar.

Daarnaast werd ook hard 
gewerkt aan een technische 
introductieopleiding 
voor voertuigen met een 
waterstofaandrijving. De 
opleiding werd ontwikkeld, 
daarna intern gegeven aan 
onze eigen lesgevers, en 
tot slot werden de laatste 

puntjes op de i gezet. De 
eerste sessies vonden plaats 
in het daarvoor uitgeruste 
lokaal, aansluitend op de 
openingsevenementen. 
Onze opleiding onderscheidt 
zich niet alleen door de 
technische diepgang maar 
ook door het praktische 
perspectief en de 
dynamische aanpak, zo leert 
ons de feedback van de vele 
deelnemers. Gefeliciteerd 
aan de ontwikkelaars en 
lesgevers die zich hierin 
volledig hebben laten gaan. 

Ten slotte werden in 2021 de 
fundamenten gelegd van de 
sectorale certificering voor 
het werken aan voertuigen 
met waterstof als brandstof. 
Deze certificering leidt tot 
een opleidingsaanbod dat 
de deelnemers aanleert 
om hun werkzaamheden 
op deze voertuigen op 
een veilige manier aan te 
vatten. Tijdens de sectorale 
proeven kan men aantonen 
dat ze deze nieuwe 
competenties beheersen. 
De ontwikkeling hiervan zal 
in 2022 aflopen en we kijken 
uit naar de eerste sessies 
van deze opleidingen. 
Onze verwachting is dat 
ze even warm onthaald 
zullen worden als onze 
lokalen en de technische 
introductieopleiding. 
Gemotiveerd en met 
veel plezier bouwen we 
verder aan de weg in deze 
dankbare techniek. 

"Uit de berichtgevingen 
in de media blijkt dat 
waterstof aan een heuse 
opmars bezig is."

Sjoerd Zijlstra
Director Studies & Training 
Development bij EDUCAM

Klaar voor  
Waterstof
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en dus zijn er tal van 
veiligheidsvoorzieningen 
nodig in de werkplaats. 
Zonder al te veel in detail 
te willen treden, is het 
bijvoorbeeld noodzakelijk om 
meerdere meldingssystemen 
te voorzien, zoals een 
visueel alarm, deuren die 
automatische openen 
in alarmsituaties, of zelfs 
speciale afzuigingen en 
ventilatie in het dak. Ook de 
werkprocedures zijn totaal 
anders, niet alleen op het 
gebied van veiligheid voor de 
medewerkers, maar ook voor 
de technologie zelf. 

Naar analogie met het 
bestaande sectorale systeem 
voor werkzaamheden aan 
elektrische en hybride 
voertuigen, voorzien de 
cao's in de autosector 
en aanverwante 

sectoren in verschillende 
certificeringsniveaus 
voor werknemers die op 
waterstofvoertuigen moeten 
werken. 

De sociale partners hebben 
de ontwikkeling van deze 
sectorale certificering aan 
EDUCAM toevertrouwd. 
Zo ondersteunt EDUCAM 
als servicepartner de 
automotive sector in 
het hele proces rond 
waterstofvoertuigen.

Ook al is het moeilijk te 
voorspellen hoe een snel 
veranderende sector als 
de automotive er morgen 
zal uitzien, feit is dat 
waterstof een cruciale rol 
zal spelen in de toekomst 
van de mobiliteits- en 
transportsectoren. Dat zal 
met name het geval zijn bij 

het goederenvervoer dat 
vooralsnog voornamelijk 
op diesel rijdt en veel CO2 
uitstoot. Vrachtwagens 
hebben genoeg ruimte in hun 
chassis voor waterstoftanks. 
Maar waterstof is ook een 
haalbare oplossing voor 
personenauto's die lange 
afstanden afleggen. Het 
tanken van waterstof neemt 
maar weinig tijd in beslag, en 
de voertuigen zelf hebben 
een grotere autonomie dan 
de elektrische auto's.

Met deze innovatieve 
infrastructuur en 
het opleidings- en 
certificeringssysteem heeft 
EDUCAM al een grote stap 
gezet om de sector voor te 
bereiden op de toekomst van 
mobiliteit.

In november 2021, net 
op het ogenblik dat in 
Glasgow de COP 26  
(de 26e klimaatconferentie) 
van start gaat, 
huldigt EDUCAM zijn 
twee waterstof-
ready werkplaatsen 
in. Toegegeven, een 
gelukkige speling van 
de kalender, maar een 
duidelijk bewijs van 
de voortrekkersrol van 
EDUCAM.  
De energietransitie is 
in volle gang en we zijn 
klaar om de sector op 
te leiden in alternatieve 
aandrijvingen voor de 
verbrandingsmotor.

De nieuwe opleidingsfaciliteiten, de 
ene in Lokeren en de andere in Luik, 
voldoen volledig aan de geldende 
regelgeving. Zo kunnen monteurs 
in de veiligste omstandigheden 
leren werken met waterstof. Er zijn al 
twee voertuigen beschikbaar voor 
de opleidingen. Daarnaast werden 
didactische stations ontworpen 
om de waterstoftechnologie 
aanschouwelijk te maken voor 
mecaniciens voor wie deze 
aandrijfvorm vaak nog een 
grote onbekende is.  Met deze 
infrastructuur biedt EDUCAM 
ondersteuning op twee vlakken: 
(1) het opleiden en certificeren 
van onderhoudstechnici zodat 
ze veilig kunnen werken aan 
waterstofvoertuigen; (2) bedrijven 
die met deze technologie aan de 
slag willen gaan, tonen wat er nodig 
is qua infrastructuur en wettelijk 
kader.

Voor ondernemers in de automotive 
sector is deze "garage van de 
toekomst" een echt voorbeeld van 
een werkplaats waar je dagelijks 
aan waterstofvoertuigen kan 
werken. Een H2-atelier is perfect te 
integreren in nieuwe en bestaande 
gebouwen, al zijn de voorwaarden 
wel een stuk strenger dan voor 
elektrische voertuigen. De reden: 
waterstof is erg ontvlambaar 

EDUCAM  

investeert 
 in infrastructuur om aan 
waterstofvoertuigen te werken
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9 november in Lokeren
avond gewijd aan besluitvormers in de sector

78deelnemers

Inhuldiging van onze H2-ateliers

17 november in Luik
Dag georganiseerd door het competentiecentrum AutoFORM en 
EDUCAM, in aanwezigheid van minister Willy Borsus  

122 deelnemers
bedrijven, opleidingscentra  
en onderwijs.

10 november in Lokeren
4 workshops waterstoftechnologie

95deelnemers
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“Waterstof gaat een belangrijke 
rol spelen in de energietransitie 
op weg naar klimaatneutraal 
vervoer. EDUCAM moet de sector 
daarom volop ondersteunen 
met kwaliteitsopleidingen zodat 
de automotive- en heavy duty 
sectoren mee zijn met die 
technologische verandering.”

koetswerkherstellers) kunnen 
eveneens deelnemen. Het is 
een opleiding die de mensen 
vertrouwd maakt met 
waterstoftechnologie en de 
werking ervan. De bedoeling 
is ook om te wijzen op de 
mogelijke risico’s en gevaren, 
de do’s & dont’s, zeg maar. 
En tegelijk ontkrachten we 
een aantal mythes en wilde 
verhalen die vaak opduiken 
zodra waterstof ter sprake 
komt.

Dit is trouwens een 
certificeringsopleiding. 
De deelnemers die voor 
de proef slagen – een 
theoretische proef met 
25 vragen - krijgen een 
bewijs dat ze bepaalde 
werkzaamheden kunnen 
en mogen uitvoeren 
op H2-voertuigen. Deze 
opleiding gaat van start in 
september 2022.

Introductie tot 
waterstoftechnologie in 
voertuigen

Bij het geven van de 
eerste TTT-trainingen over 
waterstoftechnologie 
in voertuigen hebben 
we vastgesteld dat de 
theoretische inhoud nogal 
overweldigend was. Te veel 
en te ingewikkeld om in een 
opleiding van één dag te 
proppen. Daarom hebben 
we, los van de certificering, 
een puur technische 
opleiding ontwikkeld, 
namelijk “Introductie tot 
waterstoftechnologie in 
voertuigen”.  Hier krijgen de 
deelnemers een combinate 
van inleidende theorie 
(45%) en een praktisch 
gedeelte (55%). Zo maken we 
bijvoorbeeld zelf waterstof 
en leren we ook een H2-
detector te gebruiken om te 
zien of ons productieproces 

wel geslaagd is. Die 
draagbare H2-dectectoren 
worden gebruikt in 
werkplaatsen tijdens het 
gangbare onderhoud 
omdat er altijd eerst moet 
worden nagegaan of 
er nergens lekken in het 
waterstofsysteem zitten 
alvorens ze aan het voertuig 
beginnen te werken.

Tijdens de opleiding 
gebruiken we 
speciale didactische 
‘waterstofstanden’ waar de 
deelnemers de verschillende 
onderdelen – de tank(s), 
de fuel cell, etc. - van een 
waterstofsysteem fysiek 
in detail kunnen bekijken 
en te zien krijgen hoe alles 
gemaakt is. Daarnaast 
hebben we ook een volledig 
operationeel exemplaar 
van een Hyundai IX35 FCEV 
ter beschikking. Ideaal om 
bepaalde metingen uit 
te voeren, maar ook om 
te tonen hoe en waar alle 
onderdelen zijn ingebouwd. 
Sinds november van vorig 
jaar zijn we met deze 
opleiding gestart en dat 
was een groot succes. De 
belangstelling is enorm 
groot en de reacties zijn heel 
positief.

Hydrogen 2 - 
Gespecialiseerd 
medewerker

Op dit ogenblik zitten we in de 
volle ontwikkelingsfase van 
deze certificeringsopleiding 
van niveau 2. Die is gericht op 
technische medewerkers die 
wel alle componenten van 
het waterstofsysteem in het 
voertuig mogen monteren 
en demonteren. Op het einde 
van de opleiding is er een 
certificeringsproef met zowel 
een theoretisch als praktisch 
gedeelte. De bedoeling is 

om de opleidingen van 
deze module begin 2023 op 
te starten. Het handboek 
is zo goed als klaar, maar 
we blijven ondertussen 
wel alle evoluties op de 
voet volgen. Zo zien we 
dat er in de scheepvaart, 
maar ook in heavy duty 
heel veel ontwikkelingen 
zijn op het vlak van 
verbrandingsmotoren met 
waterstof. Het is belangrijk 
dat we dat in de gaten 
houden en waar nodig onze 
opleidingsinhoud updaten.

Tot slot zijn we ook bezig met 
de voorbereidingen voor 
een live onlinetraining rond 
waterstof. We gaan daarvoor 
alle stands, onderdelen en 
ander didactisch materiaal 
filmen om er nadien uitleg 
bij te geven tijdens de 
onlinesessies. Het wordt 
een training van een halve 
dag waarin we een korte 
introductie geven, zeg maar 
een lightversie over de basics 
van waterstof: wat is H2, wat 
zijn de gevaren, hoe werkt 
het, welke systemen bestaan 
er, enz. Die onlinesessies 
gaan er echt wel komen, 
alleen weten we op dit 
ogenblik nog niet vanaf 
wanneer.

Kortom, er zit een en 
ander in de pipeline wat 
waterstofopleidingen 
betreft. En terecht. Zo 
kan EDUCAM technische 
kwaliteitsopleidingen 
aanbieden over dit 
onderwerp en kunnen we 
de sectoren en bedrijven 
ondersteunen en helpen bij 
deze nieuwe technologische 
(r)evolutie.

Sinds 2020 heb ik als ontwikkelaar 
van technische opleidingen van 
EDUCAM de tijd en de ruimte 
gekregen om mij volledig toe 
te leggen op waterstof (H2) en 
de achterliggende technologie. 
Dat hoeft niet te verwonderen 
want waterstof als alternatieve 
aandrijfbron voor voertuigen 
is echt wel een hot topic in de 
automotive- en heavy duty, 
zeker in het kader van de 
energietransitie en Europese 
doelstellingen om tegen 2050 
klimaatneutraal te zijn. Heel wat 
constructeurs zijn er achter de 
schermen in alle stilte mee bezig. 

In voertuigen zijn er twee 
verschillende manieren waarop 
waterstof als aandrijving 
wordt gebruikt. Bij de fuel cell 
electric vehicles (FCEV) wordt 

er elektriciteit opgewekt aan de 
hand van een H2-brandstofcel. 
Deze technologie staat al 
behoorlijk op punt. Waterstof 
wordt ook in verbrandingsmotoren 
gebruikt als brandstof, al dan 
niet in combinatie met diesel 
of CNG. Ook daar zijn er heel 
wat ontwikkelingen omdat de 
technologie best wel potentieel 
heeft, zeker voor vrachtvervoer 
en in de heavy duty. Beide 
technologieën komen aan bod in 
onze opleidingen.

Ontwikkelingstraject 
van ons H2-
opleidingsaanbod

Hydrogen 1 - Gesensibiliseerd 
medewerker

De eerste opleiding die we 
hebben gecreëerd is “Hydrogen 1 - 
Gesensibiliseerd medewerker”. Het 
is een opleiding van 8 uur, bedoeld 
voor personeel van onderhouds- 
en herstelwerkplaatsen die 
voor het uitvoeren van hun 
werkzaamheden in aanraking 
komen met waterstofvoertuigen. 
Het gaat dan om ingrepen aan de 
waterstofvoertuigen, maar nooit 
aan het waterstofsysteem zelf. 
Deze opleiding staat ook open 
voor laatstejaarsstudenten uit de 
richting autotechnologie van het 
technisch middelbaar onderwijs 
en hun leerkrachten.  Leerlingen 
uit het zevende specialisatiejaar 
en werkzoekenden in opleiding 
voor een technisch beroep 
in de autosector (auto- 
en bedrijfsvoertuigen en 

Lenn Roggemans
Technical Training Developer

Waterstof (H2)
Ontwikkeling opleidingen
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“Waterstof is meer en meer een 
hot topic in de automotive en 
dat zien we ook in de enorme 
belangstelling voor onze 
opleiding.”

Het eerste deel van de 
opleiding gaat over de 
waterstof zelf. Waar komt 
het vandaan? Hoe kan je 
produceren? Wat zijn de 
eigenschappen van H2? 
Daarna gaan we dieper 
in op de achterliggende 
technologie: de 
verbrandingsmotor op 
waterstof, de werking van 
een H2-brandstofcel en 
hoe ze gemaakt wordt. Een 
laatste aspect dat aan bod 
komt is de veiligheid in de 
werkplaats. Er zijn heel wat 
veiligheidsvoorschriften om 
te mogen werken aan een 
waterstofauto, niet in het 
minst op het vlak van de 
werkplaatsinfrastructuur. 
Dankzij onze nieuwe lokalen 
kunnen we natuurlijk heel 
concreet tonen hoe zo’n 
waterstofwerkplaats 
eruitziet en wat er allemaal 
nodig is om de veiligheid te 
garanderen. 

Zoals gezegd, de 
belangstelling voor deze 
opleiding is enorm groot. 
De eerste sessies waren 
meteen volzet en dat is ook 
het geval voor de geplande 
sessies. Er is trouwens ook 
veel interesse van uitbaters 
van werkplaatsen omdat ze 
een heel goed beeld krijgen 
van de investeringen die 
nodig zijn om aan dergelijke 
voertuigen te kunnen werken.

Uit de feedback van de 
deelnemers blijkt dat ze 
erg tevreden zijn over de 
diepgaande inhoud van 
de opleiding. De meest 
gehoorde opmerking is dat 
ze graag zo snel mogelijk een 
technische vervolgopleiding 
zouden willen volgen. Daar 
wordt volop aan gewerkt. 
Ook de sectorale certificering 
voor het werken aan 
waterstofvoertuigen is zo 
goed als rond waardoor 
we mogelijk nog dit 
jaar nog met de eerste 
certificeringsopleidingen 
kunnen beginnen.

Wereldwijd, en ook in België, 
stijgt de verkoop van dit type 
voertuigen. Daarom is het zo 
belangrijk dat werknemers 
uit de automotive sector 
vertrouwd raken met deze 
nieuwe technologie en zich 
kunnen voorbereiden op de 
toekomst. H2 is here to stay!

Dat is niet alleen onze 
overtuiging; het onderwerp 
leeft ook echt in de sector. 
Zoveel is duidelijk als 
we kijken naar de grote 
belangstelling voor onze 
introductieopleiding 
‘Waterstoftechnologie’.  
Voor de deelnemers is 
de opleiding - theorie 
en praktijk - een eerste 
kennismaking met waterstof 
(H2) en de werking van de 
achterliggende technologie. 
En dat is nodig. Voor heel 
wat deelnemers – zo 
stellen we toch vast bij 
aanvang van de opleiding 
- is de waterstofauto verre 
toekomstmuziek. Niets is 
minder waar natuurlijk.   
Er rijden al bussen rond met 
een H2-brandstofcel en 
de meeste constructeurs 
hebben al een FCEV-model 
op de markt gebracht of 
zullen dat weldra doen. 
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Dominique Dehandschutter
Senior Technical Consultant
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Na de officiële opening van onze 
‘waterstof-ready’-lokalen in Lokeren en 
Luik, zijn we in november 2021 begonnen 
met de eerste opleidingssessies 
‘Waterstoftechnologie’. Naast de 
batterij-elektrische voertuigen (BEV) 
zijn de elektrische voertuigen met een 
waterstofaandrijving, de zogenaamde 
fuel cell electric vehicles (FCEV) aan een 
opmars bezig.
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EDUCAM Partner zet het 
vormingsbeleid, zoals bepaald 
in cao’s, om in opleidings-  
en competentieplannen.  
Zo bieden we de autosector 
en aanverwante sectoren 
een solide houvast en een 
sterke steun. Om aantrekkelijk 
te blijven voor werknemers 
en werkgevers, om bewust te 
investeren in kennis en talent 
én om bedrijven te wapenen 
voor de toekomst.

EDUCAM 
VZW
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"Dankzij de enorme
inspanningen en de
voortdurende flexibiliteit 
van onze medewerkers 
én de uitzonderlijke steun 
die werd verleend in het 
kader van het sectorplan 
corona, zijn de resultaten
in 2021 aanzienlijk 
gestegen ten opzichte 
van 2020."

Isabelle Calista
Directeur EDUCAM Partner

Sectorale 
ondersteuning 
voor werkgevers  
en werknemers

Voortgezette 
opleiding
Na de lockdown van 2020 konden bedrijven 
in onze sectoren hun activiteiten hervatten 
gedurende het ganse jaar 2021. Die 
herneming was uiteraard afhankelijk van 
de geldende coronamaatregelen die om 
verschillende redenen een sterke impact 
hebben gehad op de opleidingswereld:

 ● hoewel de bedrijven wel 
overtuigd waren van de 
toegevoegde waarde van 
opleiding hadden ze andere 
dringende zaken te behandelen, 
namelijk de hervatting van de 
activiteiten en de aanpassing 
van deze activiteiten aan de 
gezondheidsmaatregelen;

 ● sommige bedrijven zagen hun 
activiteiten sterk groeien, vooral 
in sectoren die verband houden 
met logistiek, terwijl andere 
ondernemingen een daling van 
de activiteiten vaststelden, met 
name door het verminderde 
autogebruik (verplicht telewerk, 
enz.);

 ● ten slotte was de impact van de 
opgelegde gezondheidsregels 
op onze opleidingsactiviteiten 
aanzienlijk:

 O annuleringen – herschikking 
van sessies na quarantaines 
en isolatie;

 O vermindering van het aantal 
deelnemers per groep;

 O  specifieke sanitaire 
voorzieningen, enz.

Om bedrijven zo goed mogelijk 
te helpen met hun opleidingen, 
hebben de sociale partners het 
sectorplan Corona uitgewerkt 
met vooral gratis opleidingen en 
coaching. Dankzij dit relanceplan 
konden de opleidingsactiviteiten 
in onze sectoren behouden 
blijven en heeft het zelfs geleid 
tot een duidelijke stijging van 
alle indicatoren ten opzichte van 
2020. Dit plan wordt gedetailleerd 
beschreven in het gedeelte 
"EDUCAM Service NV".
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Percentage bedrijven dat opleidingen heeft georganiseerd:

     

62 %

4 %
Garage

14 %
Metaalhandel 

1 %
Terugwinning 
van metalen 

19 %
Ongekend en andere 

Koetswerk

Aantal opgeleide personen: 18.803, waarvan:
 O 14.500 werknemers in onze sectoren
 O 11.020 arbeiders in onze sectoren 

Het up-to-date houden 
van de gevolgde opleiding 
is essentieel om zicht te 
hebben op de vaardigheden 
die tijdens de loopbaan 
worden verworven. Het 
online-platform voor 
bedrijven was in 2020 
volledig operationeel.

In 2021 werd een nieuwe 
applicatie gelanceerd 
voor werknemers. Dit was 
een groot succes. Ook een 
uitgebreide campagne zag 
het daglicht met directe 
communicatie tussen 
EDUCAM en de arbeiders.

Tot nu zijn er 2.504 accounts 
geactiveerd op de 
applicatie, waaronder:

 ● 1.450 accounts, 
werknemers en 
werkgevers;

 ● 1.048 accounts,  
alleen arbeiders;

 ● 6 accounts,  
alleen werkgevers.

Opleidings-CV

Elk bedrijf met 15 of meer 
werknemers moet zijn 
opleidingsplan voor 
15 februari bij EDUCAM 
indienen.

In 2021 ontving EDUCAM 
1.609 opleidingsplannen, 
een stijging van 3,7% in 
vergelijking met 2020. Van 

de bedrijven die verplicht 
zijn hun opleidingsplan in 
te dienen, deed 52,36%, een 
lichte daling tegenover 2020 
(53,24%).

We zien dan ook in 2021 een 
status quo ten opzichte van 
2020.

Opleidingsplan

 ● Premies van € 1.000 of € 3.000 voor de opleiding van nieuwe arbeiders 
voor knelpuntberoepen in de metaalhandel: slechts 12 arbeiders 
werden ondersteund, d.w.z. minder dan de helft in vergelijking met 
2020;

 ● Premie voor “on-the-job” opleiding voor de terugwinning van metalen: 
24 arbeiders werden onderteund. Deze activiteit is relatief stabiel in 
vergelijking met voorgaande jaren;

 ● 4+1 instroom: dankzij het Coronaplan werden 78 arbeiders ondersteund, 
een aanzienlijke verhoging van deze steunmaatregel.

Opleidingsuren: 

398.492  

waarvan  

155.831 uren  
i.k.v. erkende opleidingen  

Steunmaatregelen  
voor knelpuntberoepen

Kerncijfers 4 sectoren
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LKQ
PC 149.04

21 oktober 2020 en 20 oktober 2021.

Een cel met een totaal 
referentiepubliek van 32 personen. 
Eind 2021 waren de statistieken 
als volgt: 15 personen in dienst 
van het bedrijf, 14 werkzoekenden, 
2 SWT’s en 1 arbeidsongeschikte. 
Van de 15 werknemers kozen er 
6 om in dezelfde sector te blijven 
werken en 8 om van sector te 
veranderen. De activiteiten van de 
cel waren over twee sites verdeeld, 
Bergen en Namen, waardoor de 
samenwerking niet altijd even vlot 
verliep. De werkzaamheden werden 
soms ook onderbroken door 
bepaalde spanningen, voornamelijk 
rond terugkerende administratieve 
problemen.

Opmerking: de erkenning van een 
bedrijf in herstructurering van het 
Ministerie van Werkgelegenheid, 
verkregen op 28 oktober 2021, moet 
nog gevalideerd worden door de 
minister. Dit moet uiterlijk voor juli 
2022 gebeuren.

AMG - BELGIUM
PC 149.04

Deze cel is gepland van 10 mei 2021 
tot 9 mei 2022.

Markante feiten: het betreft hier 
26 personen waarvan eind 2021 
al 80% van de mensen een vast 
contract heeft gevonden. 16 zijn 
tewerkgesteld, 6 werkzoekenden, 
1 SWT, 2 arbeidsongeschikten, 1 
vrijgestelde. Let op: er zijn slechts 3 
mensen in de sector gebleven.

Interparking
PC 112

Ongeveer honderd werknemers 
zijn betrokken bij deze cel met een 
aandeel van 80% werknemers in PC 
200 en 20% werknemers in PC 112. 
Buiten de contacten voor de opstart, 
werd EDUCAM nooit uitgenodigd 
om actief deel te nemen aan de 
activiteiten van de cel.

Samengevat: in 2021 zorgen 
de cellen, ondanks de 
crisis, voor een zeer gunstig 
tewerkstellingspercentage en 
bevestigen ze hun belang zowel 
voor particulieren als voor bedrijven 
in de sector. De enige valse noot 
is dat de mensen die van sector 
willen veranderen in elke cel in de 
meerderheid blijven. Talent binnen 
de sector en onze bedrijven houden 
is een belangrijk aandachtspunt 
voor de toekomst.

In 2021 werden er 
3 tewerkstellingscellen 
samengesteld waarvoor EDUCAM 
officieel werd geïnterpelleerd:

Tewerkstellings-
cellen 
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In 2021 heeft EDUCAM  

61.814 
opleidingsuren gegeven 
aan leerkrachten en 
lerenden

Was het schooljaar 2019 – 2020 
dat van de strikte lockdown en de 
annulering van examens, dan was 2020 
– 2021 dat van de vele onvoorziene 
gebeurtenissen en maatregelen 
die rechtstreeks verband hielden 
met de gezondheidscrisis. Klassen 
met een beperkt aantal leerlingen, 
afstandsonderwijs, quarantaines en 
isolaties markeerden dit schooljaar 
en dus ook de eerste helft van 2021. 
Gelukkig kon de tweede helft op min of 
meer normale wijze worden hervat.

Tegelijkertijd moesten de 
scholen en opleidingscentra 
een flinke inhaalslag maken 
door de strenge lockdown 
van 2020. In dit opzicht 
werden er veel opdrachten 
aan EDUCAM toevertrouwd 
waardoor de indicatoren 
voor 2021 richting records 
gaan! Ook al zijn deze cijfers 
opmerkelijk, ze illustreren 
onvoldoende de grote 
inzet van alle EDUCAM-
medewerkers. 

Door de gezondheidsregels 
zijn de werkwoorden "doen 
en ongedaan maken", 
"schikken - herschikken", 
"plannen - annuleren 
- opnieuw plannen" in 
2021 inderdaad voor hen 
dagelijkse kost geworden. 
Zonder hun motivatie, 
vastberadenheid en 
aanpassingsvermogen 
was de ondersteuning van 
scholen en opleidingscentra 
nooit zo goed geweest. 
Vandaar voor hen deze 
welgemeende dank u!

 Instroom

uur voor  
leerkrachten  

en begeleiders;

3.269

uur  
voor lerenden.

58.545 

+ 90% 
 ten opzichte  

van 2020

(jaar van stopzetting van 
activiteiten tijdens de lockdown)

 + 29%  
ten opzichte  

van 2019

dat al een recordjaar was!

NIEUW aanbod voor leerkrachten

“Train the Trainer”-opleidingen 
voor carrosserie. Deze opleidingen 

zijn rechtstreeks gekoppeld aan 
de resultaten van de sectorale 

proeven carrosserie.
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Erkenningen van leerondernemingen
Om een kwaliteitsvolle 
opleiding in het bedrijf 
te garanderen voor 
toekomstige werknemers, 
hebben de regionale 
autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor 
instroomopleidingen, 
samen met de sectoren, 
kwalitatieve criteria 
vastgelegd. EDUCAM is 
verantwoordelijk voor het 

ondersteunen van bedrijven 
en het verifiëren van deze 
kwalitatieve criteria. De 
uiteindelijke validatie ligt bij 
de sociale partners.

In 2021 heeft EDUCAM 830 
goedkeuringsaanvragen 
behandeld voor Vlaanderen 
en 233 in het Waals 
Gewest. Afhankelijk van de 
beroepen en het type bedrijf 

(merkgebonden of niet, enz.) 
varieert het percentage 
ongunstige beoordelingen 
van 6 tot 15%.

Het Brussels Gewest doet 
geen beroep op de sectoren 
voor de erkenning van 
bedrijven.

In 2021 heeft EDUCAM 185 
bedrijfsmentoren opgeleid.

Coaching voor leerkrachten 
In september 2021 
lanceerde EDUCAM een 
nieuw pilootproject 
met 3 Franstalige en 3 
Nederlandstalige scholen.

Dit project kwam er na 
volgende vaststellingen:

 ● EDUCAM heeft de voorbije 
8 jaar vastgesteld dat 
de opleidingen voor 
leerkrachten stabiel 
zijn gebleven, terwijl 
de opleidingen voor 
jongeren aanzienlijk zijn 
toegenomen, net zoals het 
aantal scholen waarmee 
EDUCAM samenwerkt.

 ● Jongeren krijgen steeds 
meer basisopleiding 
elektriciteit, terwijl dit toch 
de taak zou moeten zijn 
van de scholen.

 ● Na een gezamenlijk 
initiatief met Febiac 
had de sector massaal 
geïnvesteerd in 
elektrotechnische 
apparatuur voor scholen. 
Vandaag merkt EDUCAM 
dat deze apparatuur niet 
altijd wordt gebruikt.

EDUCAM heeft daarom een 
ondersteuningsconcept 
ontwikkeld voor scholen 
met als doel leerkrachten 
bijkomend op te leiden in 
elektrotechnische vakken, 
hen te helpen bij het 
gebruik van apparatuur in 
hun school, en hen extra 
apparatuur en oefeningen 
aan te bieden. Hierdoor 
kunnen de opgeleide en 
gecoachte leerkrachten 
autonoom werken en 
beschikken ze over de 
apparatuur om jongeren 
goed op te leiden op vlak 
van elektrotechniek.

Dit project bestaat uit:

 ● Een 6-daagse opleiding 
“Elektrocompetent” met 
toetsing;

 ● 5 dagen coaching per 
school om bestaand 
materiaal te analyseren 
en leerkrachten te helpen 
er optimaal gebruik van te 
maken;

 ● Een didactische box ter 
waarde van € 1.500 excl. 
btw met aanvullend 
materiaal op wat al werd 
aangeboden in het kader 
van het project met 
Febiac.

Dit project is gestart in 
september 2021 en zal op 
het einde van het lopende 
schooljaar geëvalueerd 
worden.

              166  Onderhoudsmecanicien

                                           282 Polyvalent mecanicien

   10 Onderhouds- en Diagnosetechnicus Automotive

   7 Bromfiets- en motomecanicien

   12  Plaatslager

             79 Voorbereider

           59 Spuiter

Sectorale proeven 
In 2021 konden de sectorale proeven weer normaal 
plaatsvinden. Alle opleidingsverstrekkers en scholen die 
met EDUCAM samenwerken hebben dergelijke proeven 
georganiseerd. 

In totaal hebben 953 kandidaten deelgenomen, waarvan er 
615 zijn geslaagd, ofwel 64,5%. 

Qua slaagpercentage een recordjaar en 10% meer 
geslaagden ten opzichte van 2019!

Ondersteuning  
voor werkzoekenden
Na een vertraging in 2020 als 
gevolg van de gezondheids-
crisis, werd deze activiteit in 
2021 hervat.

312 werkzoekenden werden 
in 2021 opgevolgd/gecoacht 
door de sector.

"Deze groei is voornamelijk te danken aan onze nieuwe 
manier van samenwerken met het onderwijs, namelijk via een 
convenant, rechtstreeks met de scholen. Hierdoor kan EDUCAM 
beter toelichten wat de sector verwacht, maar ook wat de 
sectorale steun allemaal inhoudt (opleiding voor jongeren en 
leerkrachten, autoweb, lesmateriaal, enz.). 

Een andere belangrijke pijler die ook door de sector wordt 
gedragen is de organisatie van stages. Het is een basis om de 
kwaliteit van de opleiding van jongeren te versterken, maar ook 
de kans op tewerkstelling in onze sectoren te verhogen."

Isabelle Calista

EDUCAM heeft in 2021  
de volgende sectorale 
certificaten uitgereikt:
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“De autosector zit in 
het DNA van EDUCAM. 
Via hen weten we 
welke kennis en 
vaardigheden de 
sector zoekt en kunnen 
we onze leerlingen 
beter voorbereiden 
op de realiteit van de 
werkvloer”.

Als er één iemand overtuigd 
is van de meerwaarde van 
de nauwe samenwerking 
met EDUCAM, dan is 
het wel Hugues Duwez, 
atelierverantwoordelijke 
autotechniek en carrosserie 
bij convenant-school Asty-
Moulin in Namen. Hij ziet 
alleen maar voordelen voor 
alle betrokkenen:

“In onze afdeling 
autotechniek en carrosserie 
zitten zo’n 200 leerlingen 
die een technische of 
beroepsopleiding volgen. 
Uiteraard wil je hen als 
school de beste vorming 
meegeven en hen zo goed 
mogelijk voorbereiden 
op het beroepsleven. De 
autosector zit in het DNA 
van EDUCAM. Via hen weten 
we beter welk niveau van 
medewerkers de sector 
zoekt en daar kunnen 
we naartoe werken. We 
geven de leerlingen extra 
bagage mee waardoor 
ze sterker staan op de 
arbeidsmarkt. In die zin zijn 
we complementair.”

“Voor de leerkrachten zijn 
er speciale opleidingen 
(train-the-trainer) voor 
het didactiseren van de 
voertuigen in ons atelier. Zij 
volgen die opleidingen bij 
EDUCAM waar ze leren hoe 
ze bepaalde opdrachten 
en oefeningen kunnen 
implementeren en uitvoeren 
op auto’s. Daarna krijgen 
ze hier nog coaching om 
ook onze voertuigen klaar 
te maken zodat ze ermee 
aan de slag kunnen met 
de leerlingen. Bovendien 
krijgen ze theoretische 
ondersteuning met 
lesbundels en ander 
didactisch materiaal. 
Leerkrachten kunnen zo 
hun kennis bijschaven en 
op de hoogte blijven van 
de nieuwste technische 
ontwikkelingen in de sector.”

Intussen organiseert de 
school, in samenwerking 
met EDUCAM, ook de 
sectorale proeven voor 
onderhoudsmecanicien 
en carrosserie. De vraag 
kwam van de school zelf en 
EDUCAM heeft dat na een 
aantal audits goedgekeurd. 
Op jaarbasis test EDUCAM 
op verschillende locaties in 
België zo'n 1.000 instromers 
via dergelijke sectorale 
proeven. Asty-Moulin is één 
van die erkende locaties.

“De sectorale proeven 
kunnen zowel op het einde 
als tijdens het schooltraject 
plaatsvinden. Lerenden 
die voor de proef slagen, 
krijgen een bewijs dat ze 
een specifieke competentie 
beheersen. Dat is gunstig 
voor de leerling én voor zijn 
toekomstige werkgever 
die niet meteen hoeft te 
investeren in een opleiding 
voor een bepaald certificaat. 
Wie bijvoorbeeld in een 
garage aan een hybride of 
elektrische wagen wil werken 
moet om veiligheidsredenen 
over een HEV-certificaat 
beschikken.”

“Ik wil tot slot toch graag 
nog vermelden dat EDUCAM 
voor ons een heel goede 
gesprekspartner is. Ondanks 
het feit dat ze heel dicht bij 
de autosector staan, hebben 
ze oor naar de noden van 
het onderwijsterrein. Ze 
zorgen er altijd voor dat we 
genoeg uren en mensen 
hebben om de opleidingen 
te kunnen laten doorgaan, 
ongeacht het aantal 
deelnemers. Maar ook 
rond de onderwerpen en 
inhoud van de opleidingen 
zelf is er heel veel overleg 
en houdt EDUCAM het 
belang van de lerenden 
voor ogen. Ik denk sowieso 
dat we op deze manier 
moeten verder werken, 
gezien de ontwikkelingen 
in de autosector. De 
elektrificatie van voertuigen 
is zo’n uitdaging waarin 
het onderwijs op termijn 
zal moeten meegaan en 
EDUCAM ons zeker kan 
ondersteunen.”

EDUCAM heeft een overeenkomst met 
scholen en opleidingcentra. Wat onderwijs 
betreft is er een specifiek convenant waarop 
elke individuele school kan intekenen. Wie 
dat doet, heeft recht op extra opleidingen 
voor leerlingen en leerkrachten. Op deze 
manier helpt EDUCAM de scholen en hun 
leerkrachten bij de vorming van toekomstige 
werknemers: zij ontwikkelen bijkomende 
competenties waardoor hun kansen op 
tewerkstelling in de sector verhogen. 

ASTY-MOULIN
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Hugues Duwez  
en de heer Delfosse

 

Hugues Duwez
Atelierverantwoordelijke  

autotechniek en carrosserie
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“Wij werken 
samen sinds 2017 
en het EDUCAM-
team is echt heel 
gemotiveerd. Ik 
ben ook secretaris 
van 3 sectorale 
partnerschappen, 
waaronder 
het sectoraal 
partnerschap 
autosector en 
aanverwante 
sectoren.”

In het sectoraal 
partnerschap zetelen 
de sociale partners, het 
sectorfonds, afgevaardigden 
van onderwijsnetten en 
-koepels, Syntrum, VDAB 
en de departementen 
van Onderwijs en Werk. 
Drie keer per jaar komen 
zij samen voor overleg 
rond duaal leren: welke 
opleidingen komen in 
aanmerking, hoe staat het 
met de erkenningen en de 
mentoropleidingen?

“Bedrijven die in een duaal 
leertraject willen stappen 
moeten aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Voor 
de autosector voert EDUCAM 
die erkenningsopdracht 
uit namens het sectoraal 
partnerschap. 

En zij hanteren een 
zeer kwalitatieve 
erkenningsprocedure; 
naast een administratief 
onderzoek gaan zij 
ter plaatse bij de 

ondernemingen om te 
kijken of alles voorhanden 
is om de leerlingen een 
volwaardig leertraject 
aan te bieden: is de juiste 
uitrusting aanwezig?  Welke 
activiteiten worden er 
uitgevoerd? Op die manier 
kunnen zij zelf nagaan of de 
randvoorwaarden aanwezig 
zijn voor een geslaagd duaal 
traject. 

Die fysieke 
erkenningsbezoeken 
gebeuren niet in elke sector. 
Het is ook geen verplichting. 
Maar het geeft wel aan 
hoeveel belang EDUCAM 
hecht aan de kwaliteit van 
de duale leertrajecten. In 
2021 heeft EDUCAM in totaal 
260 erkenningsbezoeken 
afgelegd en zo’n 424 
erkenningsaanvragen 
behandeld. Daarnaast 
volgen ze alles verder op 
via telefonische contacten 
en dat rapporteren 
ze ook allemaal heel 
correct. Vorig jaar waren 
dat 270 geregistreerde 
opvolgingscontacten.”

Bij duaal leren hoort ook 
een mentoropleiding. 
De mentoren zijn de 
personen in het bedrijf die 
instaan voor de opleiding 
en de begeleiding van 
de leerlingen op de 
werkvloer. “De sectoren 
mogen zelf de duur van de 
mentoropleiding bepalen en 
hoe ze die invullen”, vertelt 
Jutta Vandenbussche. 
“EDUCAM heeft gekozen voor 
een verplichte tweedaagse 
mentoropleiding om de 
kwaliteit op de werkplekken 
te garanderen. De mentoren 
dienen die opleiding te 

volgen binnen een termijn 
van één jaar na erkenning. 
Doen ze dat niet, dan kunnen 
ze niet langer optreden 
als mentor. EDUCAM 
voorziet ook voldoende 
opleidingsmomenten en dat 
in heel Vlaanderen om het 
de bedrijven zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. In 
2021 heeft EDUCAM op die 
manier 284 nieuwe, unieke 
mentoren goedgekeurd en 
opgevolgd.”

“EDUCAM zet ook heel 
erg in op bijkomende 
ondersteuning van de 
scholen en werkplekken 
met didactisch materiaal. 
Ze werken leerfiches uit, en 
ze schrijven ook in voor ESF-
projecten om de kwaliteit 
van duaal leren te verhogen. 
Ze zijn bovendien erg 
innovatief. Kijk bijvoorbeeld 
maar naar hun project 
rond triaal leren. Het team 
van EDUCAM is bereikbaar 
voor alle betrokkenen. Het 
toont alleen maar aan dat 
ze de toegevoegde waarde 
van duaal leren heel goed 
begrijpen en dat ze echt 
geloven dat je een beroep 
niet alleen op school leert 
maar ook op de werkvloer”.

EDUCAM is al jaren een groot pleitbezorger 
van duaal leren. Leren op school én op 
de werkplek, het is één van de pijlers van 
ons instroombeleid waarmee wij actief 
meewerken aan de vorming en begeleiding 
van de toekomstige werknemers voor de 
automotive sector, niet alleen in theorie 
maar ook in de praktijk. 
Jutta Vandenbussche, Accountmanager 
bij de afdeling Duaal & Sectoren van het 
Departement Werk en Sociale Economie 
(DWSE), kan dat alleen maar beamen: G
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Jutta Vandenbussche 
Accountmanager afdeling  
Duaal & Sectoren van het DWSE
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“Met dit project 
verhogen we de 
slaagkansen van 
leerlingen voor 
de sectorale 
proeven én op de 
arbeidsmarkt. Wie 
kan daar nu tegen 
zijn?”

Robby De Roeck, leerkracht 
aan GTI Beveren, heeft volop 
meegewerkt aan het project. 
Hij geeft tekst en uitleg 
bij wat hij onomwonden 
omschrijft als “een eclatant 
succes dat de komende 
jaren in nog meer scholen 
mag worden ingevoerd.”

“Dit pilootproject is 
gegroeid uit de vaststelling 
van EDUCAM dat het 
slaagpercentage voor de 
sectorale proeven voor 
elektriciteit de laatste jaren 
in dalende lijn gaat. Het 
uiteindelijke doel van het 
project 'Elektrocompetent 
' is de leerlingen beter 
voor te bereiden op de 
arbeidsmarkt. De focus 
ligt daarbij op het leren 
toepassen van verschillende 
metingen op voertuigen, het 
leren hanteren van moderne 
meetapparatuur en het 
correct leren lezen van 
elektriciteitsschema’s van 
verschillende merken.”

“Het project voorziet 
verschillende 
opleidingsmomenten voor 
leerkrachten. De eerste zes 
opleidingsdagen vonden 
plaats bij EDUCAM in Lokeren 
waar we zelf metingen 
konden uitvoeren op de 
didactische voertuigen. Dat 
geeft een heel goed beeld 
van wat er van de leerlingen 
verwacht wordt en waar wij 
met onze lesinhoud naartoe 
moeten. Daarnaast leren 
we ook hoe de voertuigen 
zelf te didactiseren. Hoe 
kunnen we een auto 
didactisch ‘prepareren’ voor 

bepaalde opdrachten en 
oefeningen? Welke pannes 
kunnen we simuleren? In 
een volgende fase komt de 
coach van EDUCAM naar 
onze school om te kijken 
hoe het leswagenpark en 
de infrastructuur eruitzien. 
Daarna volgt een vierdaagse 
coaching om te begeleiden 
bij de didactisering van 
het wagenpark: we voeren 
alle oefeningen uit en 
kijken of alles werkt. Maar 
we evalueren ook of de 
opdrachten wel haalbaar 
zijn of niet en sturen bij waar 
nodig.” 

“Voor mij is dit pilootproject 
inhoudelijk echt een succes, 
en wel om vier belangrijke 
redenen:

 ● De slaagkans van onze 
leerlingen bij de sectorale 
proeven maar ook op de 
arbeidsmarkt verbetert. 
Dat is goed voor de 
leerling maar ook voor 
de werkgever die hem/
haar nadien aanwerft 
aangezien hij niet meteen 
moet investeren in 
bijkomende opleiding.

 ● Het is goed voor de 
motivatie van de 
leerlingen. Ik stel vaak vast 
dat leerlingen soms schrik 
hebben van elektriciteit. 
Ze zien het als iets heel 
abstract. Op deze manier 
kunnen wij hen tonen 
dat ze door eenvoudige 
metingen uit te voeren, 
schema’s te lezen en te 
werken met multimeter 
en oscilloscoop zelf fouten 

kunnen opsporen en 
begrijpen. Ook bij moderne 
voertuigen.

 ● De uniformiteit van de 
lesinhouden neemt toe. 
Nu leren ze in de ene 
school meting x, in de 
andere meting y. Hoe 
meer scholen in dit project 
stappen, hoe meer we 
een lijn kunnen trekken: 
dezelfde oefeningen, 
metingen enzovoort, 
ongeacht welke school. 
Dat is duidelijk voor de 
leerling en voor de sector.

 ● De school en de sector 
groeien naar elkaar toe.  
EDUCAM brengt heel 
wat knowhow mee uit 
de autosector waardoor 
wij als school veel meer 
voeling krijgen met de 
verwachtingen van de 
sector. Wij, als leerkracht, 
brengen een meer 
schoolse benadering 
aan waardoor EDUCAM 
de opleidingen beter kan 
afstemmen op de noden 
van leerkracht en leerling.”

Ik hoop dat we dit project 
kunnen verderzetten en dat 
het wordt uitgebreid naar 
meer scholen. Dat zou ons 
ook toelaten om met die 
verschillende scholen een 
database aan te leggen 
van meetopdrachten en 
-oefeningen, en waarom 
ook niet van een didactisch 
wagenpark?”

Hoe kunnen we de kennis en 
vaardigheden van de jongeren zo goed 
mogelijk afstemmen op wat de sector 
nodig heeft? Als onderdeel van het 
instroombeleid werkt EDUCAM al jaren 
nauw samen met het onderwijs om 
die match voortdurend te verbeteren. 
Het pilootproject ‘Elektrocompetent ’, 
dat dit schooljaar van start ging in drie 
Vlaamse scholen – GTI Beveren, TSM 
Mechelen en weTech Sint-Niklaas - is 
daar een goed voorbeeld van.  G
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Robby De Roeck 
Leerkracht aan GTI Beveren
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Triaal Leren   

Even voor de  
niet-ingewijden:  
Triaal Leren is een  
vorm van leren op 
school en op de 
werkvloer die  
gedragen wordt  
door drie partners: 

-  een vormingscentrum 
of een school,

- een bedrijf, 

-  en de invoerder/
sector via zijn 
opleidingsorganisatie, 
EDUCAM. 

De bedoeling is om zo kwalitatief 
mogelijke opleidingen 
aan te bieden om de 
competentieverwerving van 
toekomstige werknemers te 
bevorderen. De invoerder en 
EDUCAM zorgen voor aanvullende 
praktijktrainingen gericht op 
nieuwe technologieën.

Ondanks de gezondheidscrisis 
zijn de Triaal-activiteiten in 2021, 
net als in 2020, niet afgezwakt en 
waren er nog bijna 70 kandidaten 
(Mercedes en Jaguar Land 
Rover). Kortom, het cijfer blijft 
stabiel, een bevestiging dat de 
aantrekkingskracht van Triaal niet 
afneemt. De enige uitzondering is 
Jaguar Land Rover dat om eigen 
redenen desinvesteert. Het aantal 
concessies en scholen blijft ook 
stabiel met respectievelijk 50 en 37.

We willen zeker vermelden dat we 
in 2021 voor de automobielsector 
ook de eerste contacten hebben 
gelegd met de Schyns-groep 
in de Luikse regio. Ze zijn zeer 
gemotiveerd en kennen het 
leerlingenpubliek. Intussen zijn 
er daarom gesprekken gestart 
met Stellantis met het oog op het 
schooljaar 2022-2023.

Alexis Roelandt
Manager Partnerships

2021 was ook het jaar van 
lancering van Triaal voor de 
Heavy Duty-beroepen:

 ● Sigma: bij wijze van 
experiment werden er 
initiatieven genomen 
om scholen, kandidaten 
en bedrijven met elkaar 
in contact te brengen; 
in 2022 zullen de eerste 
conclusies volgen.

 ● Scania: de eerste 
contouren van een Triaal-
samenwerkingscontract 
zijn opgesteld; in het 
voorjaar van 2022 wordt 
de handtekening gezet 
voor de lancering van een 
volledig Triaal-programma 
voor het ganse Scania-
netwerk in België voor het 
academiejaar 2022-2023.

De verschillende partijen 
die actief zijn in Triaal zijn 
helemaal overtuigd door 
het concept. Kijk maar naar 
de stabiliteit van de cijfers 
van 2021. Het aantal nieuwe 
initiatieven en aanvragen 
in 2021 bewijst bovendien 
zowel de reputatie van als 
de interesse voor Triaal 
vanuit de sector en zijn 
verschillende actoren.

50 concessiehouders 

37 scholen

70 kandidaten  
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EDUCAM blijft hoog inzetten om de 
projectwerking te verstevigen en uit te 
bouwen.
De projectwerking vertrekt vanuit 
een duidelijke tweeledige visie: het 
ondersteunen van de missie met extra 
middelen, en het verkennen van nieuwe 
wegen en inzetten op terreinen die in de 
marge liggen van de uitrol van de CAO. 
Alle info over de projecten is terug te 
vinden op de website van EDUCAM.

EDUCAM Partner 
Projectwerking

Projecten met het secundair onderwijs in Vlaanderen
Het duaal leren is een 
speerpunt in het beleid 
van de huidige Vlaamse 
regering. EDUCAM was pionier 
in het uitrollen van deze 
organisatievorm en wil met 
enkele projecten zowel de 
leerbedrijven als de scholen 
ondersteunen.

a)  Met het ESF-project 
Duamotiv ontwikkelen we 
in cocreatie met scholen en 
bedrijven ondersteunende 
materialen om de 
(duale) studierichtingen 
binnen onze sectoren 
klaar te maken voor het 
autotechnisch onderwijs 
van de toekomst. Volgende 
actieterreinen komen aan 
bod: schoolbeleid, duale 
opleidingen carrosserie, 
automechanica, zware 
bedrijfsvoertuigen, land- en 
tuinbouw, en tuin-, park- en 
bosmachines. Deze zaken 
werden in 2021 ontwikkeld: 
brochure duaal leren voor 
ondernemingen, starterskit 
duaal leren voor leerlingen 
en ondernemingen, 
concordantie 
standaardtrajecten 
duale trajecten, bundel 
projectfiches duale 
carrosserieopleidingen, … 

b)  Verder zetten we als 
partner mee in op het 
vereenvoudigen van de 
planlast in de duale scholen 
binnen het ESF-project 
Duaal Intersectoraal.  

Met de vijf sectorfondsen 
die behoren tot de 
‘nijverheids studierichtingen’ 
in het onderwijs willen we 
onze gemeenschappelijke 
sterktes beter uitspelen 
en de ondersteuning van 
scholen en ondernemingen 
zoveel mogelijk op elkaar 
afstemmen.

c)  Het secundair onderwijs 
kampt al jaren met het 
probleem van het vinden 
van bekwame technische 
leerkrachten met de nodige 
ervaring. De Vlaamse 
minister van onderwijs 
wil dit lerarentekort 
helpen oplossen door 
werknemers in bedrijven 
de kans te geven om 
ofwel tijdelijk, ofwel met 
een beperkte opdracht 
deze hiaten te helpen 
invullen. Met een korte 
pedagogische opleiding 
en een onderhandse 
overeenkomst tussen 
werkgever en school 
kan de werknemer dan 
aan de slag in de school. 
Het sectorfonds Volta is 
promotor van het ESF-
project DUABAAN en samen 
met Constructiv en EDUCAM 
verkennen we aan de hand 
van enkele proeftuinen 
waar de kansen en 
mogelijke tekortkomingen 
van deze formule zitten.

d)  Ook het departement 
Onderwijs en vorming wil 
inzetten op inhoudelijke 
vernieuwing en 
professionalisering 
van de leraars met het 
subsidieprogramma 
INNOVET. Enkele scholen 
uit het studiegebied 
Auto zullen samen met 
DiagnoseCar en EDUCAM 
het project Online leren 
en evalueren in het 
autotechnisch onderwijs 
uitrollen. In dit project 
gaan we de modules 
van het web-based 
trainingsplatform Electude 
koppelen aan de Vlaamse 
beroepskwalificaties 
‘onderhoudsmechanica 
auto duaal’ en 
‘polyvalent mecanicien 
personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen duaal’. 
Daarnaast zijn Vlaanderen-
eigen praktijkopdrachten 
ontwikkeld en ingebracht 
in het platform. Zo kunnen 
leraars en leerlingen de 
hele opleiding in één 
omgeving doormaken 
en ontstaat er een 
geïntegreerd geheel van 
leren, evalueren, bijsturen 
en rapporteren.
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Projecten met het hoger onderwijs in Vlaanderen
Met de intrede van de 
graduaatsopleiding 
Voertuigtechnieken 
zal het aandeel van 
hogeschoolstudenten in onze 
bedrijven aanzienlijk stijgen. 
Dit gaat hand in hand met 
de technologische evolutie 
in de automotive. De huidige 
werknemers bij onze bedrijven 
zullen echter ook duurzaam 
geleid moeten worden naar 
deze ‘hogere’ profielen en 
kwalificaties.

Vanuit diverse rapporten 
van de EU blijkt al jaren 
dat België en Vlaanderen 
slecht scoren op het vlak 
van formeel levenslang 
leren. Vandaar dat ESF een 
onderzoeks- en initiatie-
oproep heeft gelanceerd om 
dit te verhelpen. EDUCAM heeft 
hierop ingetekend omwille 
van de technische evoluties in 
de sector die beter en hoger 
geschoolde medewerkers 
vereisen. Concreet wordt het 
project Mobiel tussen werk en 
hogeschool uitgewerkt met de 
hogescholen VIVES (campus 
Kortrijk) en Thomas More 
(campus St. Katelijne Waver). 
Samen met de studiedienst 
van EDUCAM hebben we bij 
werknemers en werkgevers 
gevraagd waarom er zo 
weinig aan formeel leren 

wordt gedaan tijdens de 
loopbaan (drempels). 
Tijdens dit jaar zijn we met 
de partners nagegaan welke 
aanpassingen mogelijk zijn 
om die drempels te verlagen 
in de balans tussen behoud 
van het kwalificatieniveau 
en de combinatie werk-
privé-studie. Dat heeft geleid 
tot twee hoofdtrajecten: 
het diplomatraject en de 
Micro Degrees. Dit laatste 
is een pakket vakken van 
+/- 15 studiepunten die 
als kenmerk hebben de 
onmiddellijke inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt te 
verhogen. Er werd hiervoor 
ook een presentatiefolder van 
het aanbod samengesteld, 
die werd verspreid via de 
kanalen van EDUCAM en de 
deelnemende hogescholen.

Projecten in de marge van de CAO
Pre-instroomprojecten
EDUCAM zet al jaren in 
op het versterken van de 
instroomprofielen door acties 
op te zetten voor leerlingen 
secundair onderwijs, Syntra-
opleidingen en VDAB-
cursisten. Deze acties liggen 
in lijn met de corebusiness en 
de knowhow van EDUCAM. 

De stromingen in Vlaanderen 
onder impuls van 
platformen zoals STEM en 
de nieuwe tweede graad 
Voertuigtechnieken zullen 
ons werkterrein enigszins 
verbreden. We moeten 
jongeren ‘vroeger’ in contact 
brengen met de autosector 
door de nieuwe technologieën 
in de kijker te plaatsen zodat 
het besef kan groeien dat 
de automotive een zinvolle 
studie- en beroepskeuze kan 
zijn. De kern van dit traject: 
benadrukken dat de auto van 
morgen niet vuil en stinkend 
hoeft te zijn, maar in wezen 
een computer op 4 wielen is. 
Vandaar de categorie pre-
instroom.

a)  Het Vlaams agentschap 
voor innoveren en 
ondernemen (VLAIO) heeft 
een oproep gelanceerd 
om het bereik van de 
STEM-academies te 
verhogen. Deze STEM-
academies richten zich 
in hoofdzaak naar de 
naschoolse werking zoals 
vakantiekampen en 
woensdagnamiddag-
activiteiten. De hogeschool 
PXL Hasselt heeft met 
zijn academie, heel wat 
partners uit de privé, 
het sociaal netwerk en 
de lokale overheden 
een projectaanvraag 
ingediend om mobiliteit 
in al zijn aspecten onder 

de aandacht te brengen 
van de leeftijdsgroep 
10 tot 12 jaar. Ook EDUCAM 
verleent zijn medewerking 
in het project DIGIMOBILE 
waar technologie en 
ecologie hand in hand 
gaan. Kinderen gaan op 
exploratie in de wereld 
van de mobiliteit van de 
toekomst. EDUCAM zorgt 
voor de betrokkenheid 
van de garagebedrijven 
uit de buurt. Dit jaar zijn 
de diverse doelgroepen 
op bezoek gegaan bij de 
Tesla-vestiging in Hasselt, 
waar de jongeren werden 
ondergedompeld in de 
auto en de garage van de 
toekomst.

b)  MINO is een ander project 
van EDUCAM, maar dan 
wel gefinancierd met 
eigen middelen. Het 
is  gericht op leerlingen 
van de eerste graad 
secundaitr onderwijs, meer 
bepaald in de vakken 
Techniek en STEM. MINO 
is een miniatuurauto 
(met stuurhuis) waar de 
nieuwe technologieën 
op gesimuleerd kunnen 
worden. Vermits deze 
leeftijdsgroep niet 
binnen de expertise van 
EDUCAM ligt, hebben 
we een partnerschap 
opgezet met de PXL STEM-
academy, Thomas More 
WIWETER en de VIVES-

techniekacademie. Hun 
rol in dit project is vrij 
uitgebreid. Zij hebben het 
lesmateriaal ontwikkeld, de 
navorming voor de leraars 
georganiseerd en ze 
verzorgen de uitleendienst 
van de MINO. De bijscholing 
voor de leraars heeft te 
lijden gehad onder de 
COVID-crisis en ook de 
uitleendienst is nog niet 
opgestart. Voor 2022 
voorzien we een snelle 
groei.
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2021 was opnieuw een intens jaar 
op vlak van certificering.  Voor de 
sectorale certificaten Veiligheid 
HEV hebben we de kaap van 
27.000 gecertificeerde personen 
overschreden.  De sectorale proeven 
vereisten wat extra creativiteit door 
de COVID-situatie.  Een overzicht van 
de verschillende activiteiten vindt u 
op de volgende pagina's.

Het aantal gecertificeerde personen kende 
opnieuw een grotere toename in 2021.  Op 
een jaar tijd kwamen er 5.599 gecertificeerde 
personen bij, een stijging van ongeveer 
21%, waardoor we de kaap van 27.000 
gecertificeerde personen overstegen.

HEV1 HEV2 HEV3
Totaal aantal 
gecertificeerde personen 11.223 15.475 361

De samenwerking met Erkende operatoren 
HEV heeft hier absoluut tot bijgedragen. 
De bestaande samenwerking breidde zich 
verder uit met 3 nieuwe operatoren die allen 
beantwoordden aan het sectorale lastenboek.  
We rondden het jaar af met maar liefst 
15 erkende partners naast EDUCAM Service.

De toename van HEV-
voertuigen in onze 
werkplaatsen in combinatie 
met een uitbreiding van 
het takenpakket van onze 
techniekers, die ook onder 
spanning werkzaamheden 
uitvoeren, vormden de basis 
voor een relflectie rond 
het “Veilig werken onder 
spanning”, samen met de 
constructeurs/invoerders. 
Het resultaat: een uitbreiding 
van de actuele structuur 
naar 4 niveaus binnen de 
Garage- en Heavy Duty-
sector en de uitbouw van 
een specifiek niveau 3 voor 
de Carrosserie.

HEV 4
Risk Expert Garage & HD

HEV 3
Gespecialiseerd medewerker  

Garage & HD

HEV 3
Bevoegd 

medewerker
Carrosserie

HEV 2
Vakbekwaam
medewerker 

Garage

HEV 2
Vakbekwaam
medewerker  
Heavy Duty

HEV 2
Vakbekwaam
medewerker 
Carrosserie

HEV 1
Gesensibiliseerd medewerker

S
T
A
R
T

In lijn met deze werkzaamheden actualiseerden we ook de sectorale norm waar elk niveau 
uitvoerig wordt beschreven. U kan deze downloaden op onze website www.educam.be/
certificeringen.

 Certificering 

Sectorale certificaten
Veiligheid HEV

50
%

21%

29%

Invoerder

O
pl

ei
dingsverstrekkers

Institutionele partner

Erkende  
operator  

HEV

Sectorale proeven
In 2021 organiseerden we in samenwerking met onze partners instroom volgende sectorale 
proeven, goed voor een totaal van 953 deelnemers (t.o.v. 651 in 2020): onderhoudsmecanicien, 
polyvalent mecanicien, OAD-technicus, plaatwerker, voorbereider, spuiter, mecanicien 
bromfiets en motorfiets en basis elektriciteit. Door corona waren we genoodzaakt tot een 
bredere spreiding van de proeven over de zomervakantie heen. 
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De vele pers en publiciteit met berichten over “de nieuwe 
mobiliteit” en het accent op proper rijden, illustreren de 
evoluties binnen onze sectoren.  Aandrijfsystemen op basis 
van waterstof vinden meer en meer een plaats in ons streven 
naar een duurzame mobiliteit en zero-emissies. Ook hier heeft 
EDUCAM in 2021 actie ondernomen.  

In lijn met de CAO werkten we het afgelopen jaar aan 
een sectorale opleidings- en certificeringsstructuur.  We 
hebben onze leslokalen aangepast en geïnvesteerd in 
didactisch materiaal zodat we in de loop van 2022 de eerste 
certificerende veiligheidsopleidingen kunnen organiseren.

Hydrogen 3
in analyse

Hydrogen 2
Gespecialiseerd 

medewerker

Hydrogen 1
Gesensibiliseerd 

medewerker

S
T
A
R
T

EDUCAM organiseerde verschillende sessies zowel in 
het Frans als het Nederlands, waardoor we momenteel 
309 gecertificeerde personen tellen.

Verder maakten we werk 
van een “Hydrogen guide 
for good practices” ter 
ondersteuning van de 
bedrijven in de sector 
zodat we er morgen 
samen klaar voor zijn. De 
publicatie is in het voorjaar 
van 2022 voorzien.

H2

Sectorale certificaten

Veiligheid Hydrogen
Sectorale certificaten

Veilig onderhouden van 
A/C-systemen 

Missies voor de overheid
EDUCAM, door de overheid erkend als Examencentrum LPG 
en CNG, organiseerde examens tot Erkend monteur LPG en 
Erkend monteur CNG. 

Theorie-
examen

Praktijk-
examen

Theorie-
examen

Praktijk-
examen

2 sessies

14 personen

2 sessies

11 personen

3 sessies

70 personen

14 sessies

57 personen

In de samenwerking met de regionale overheden rond 
de terugwinning van koelmiddel uit motorvoertuigen, 
ondersteunt EDUCAM niet alleen de overheid maar ook de 
erkende opleidingscentra in lijn met voorgaande jaren door:

 ● het beschikbaar stellen van een sectorale opleiding; 

 ● het begeleiden en uitvoeren van de audits bij 
opleidingscentra in hun erkenningsaanvraag;

 ● het beheer van een database van de gecertificeerde 
techniekers. 
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Meer dan 10 jaar geleden lanceerden 
we de eerste onlinecursussen voor het 
instroompubliek. Het ging toen nog 
hoofdzakelijk over het online zetten 
van de handboeken, maar de eerste 
stappen in e-learning waren gezet… 

Intussen is het aanbod sterk 
uitgebreid en zijn de didactiek 
en het type activiteiten mee 
geëvolueerd, en evolueren ze 
nog steeds. 

Interactie en het leereffect 
bij de lerende staan centraal. 
Wat is het doel, wat moet de 
deelnemer effectief doen na 
de opleiding met wat hij of zij 
leerde? Dat is het startpunt 
voor elke ontwikkeling. 
We streven naar korte 
behapbare modules waarin 
de lerende uitgedaagd wordt 
om zelf na te denken en ook 
zichzelf te testen met korte 
quizmomenten.

We bieden bijna 
20 onlinemodules aan voor 
het instroompubliek via 
Autowebtraining. Daarnaast 
loopt het Click and Grow 
project verder: hier krijgen 
medewerkers uit de sector 
gratis toegang tot een reeks 
technische onlinemodules. 
Verder organiseren we 
steeds meer Webinars. 
Ook virtual reality deed zijn 
intrede met een pilootproject 
met simulaties van een 
aantal gevaarlijke situaties 

bij het werken aan een 
hoge spanningsbatterij 
in een wagen. Zo leren 
deelnemers hoe hiermee 
om te gaan op een veilige 
manier. Ook hebben we de 
eerste stappen gezet op 
het vlak van augmented 
reality met een rondleiding 
in ons waterstoflokaal. 
Verdere verkenning van 
live onlinetraining waarbij 
de trainer vanop afstand 
traint en interageert met de 
deelnemers staat ook op de 
radar. 

Anno 2021 heeft EDUCAM 
besloten om nog verder te 
focussen op leertechnologie 
en online leren door zowel 
te investeren in mensen als 
middelen.  Sven Spillebeen 
heeft het e-activities team 
versterkt als Digital learning 
technologist. Daarnaast 
hebben we gezocht naar een 
nieuw Learning Management 
platform (Totara Learn) 
om de onlineactiviteiten 
verder te stroomlijnen en 
te professionaliseren. De 
implementatie daarvan is 
intussen opgestart.

Onze inspanningen 
en evolutie zijn niet 
onopgemerkt gebleven: 
EDUCAM wordt gebruikt als 
één van de inspiratiebronnen 
in het nieuwe infopunt rond 
e-learning dat VDAB in 2022 
opricht. En daar mogen we 
trots op zijn.

Bij de uitbouw en vormgeving 
van de e-activities ligt 
de focus niet enkel op de 
technologie, maar evenzeer 
op de didactiek die nodig is 
om die technologie optimaal 
in te zetten voor het bereiken 
van de leerdoelen.

Online leren en 
leertechnologie zijn tegelijk 
een aanvulling op en een 
versterking van de klassikale 
activiteiten. Door de sterktes 
van beiden te combineren 
streven we naar een nog 
beter leerresultaat bij de 
deelnemers.  

De verdere ontwikkelingen 
qua leertechnologie en 
didactische methoden 
blijven ons uitdagen. En die 
uitdaging gaan wij zeker en 
vast vol enthousiasme aan!

We bieden bijna 20  
onlinemodules aan voor 
het instroompubliek via  
Autowebtraining. 

Research  
& development
e-learning 
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Een andere belangrijke 
vernieuwing die we al 
hadden voorbereid en vorig 
jaar hebben ingevoerd is 
onze ‘Employee Journey’.  Dat 
voorziet in drie belangrijke 
formele contacten met de 
teamleaders en andere 
verantwoordelijken om 
het loopbaantraject bij 
EDUCAM in kaart te brengen 
en de medewerkers te 
ondersteunen en begeleiden 
bij hun ontwikkeling binnen 
onze organisatie. Bij aanvang 
van een nieuw werkjaar 
leggen we daar in overleg 
de objectieven vast die we 
verder opvolgen tijdens 
een functioneringsgesprek. 
Op het einde van het jaar 
volgt dan de evaluatie. Dat 
bestond ervoor ook al, maar 
we hebben dat behoorlijk 
gemoderniseerd door het te 
integreren in ons HR-systeem 
‘mpleo’.  
Het voordeel daarvan is 
dat we vanuit HR een goed 
overzicht hebben, dat alles 
volledig gestandaardiseerd 
verloopt en dat we de 
papieren rompslomp tot een 
absoluut minimum hebben 
herleid.

Nog in het kader van 
personeelsopleiding 
en -ontwikkeling bij 
EDUCAM hebben we een 
deal afgesloten met het 
e-learning platform Good 
Habitz, een onlineprovider 
die allerlei soft skill 
trainingen aanbiedt voor 
persoonlijke ontwikkeling. 
Onze medewerkers kunnen 
zo gratis en op eigen tempo 
een heel aantal opleidingen 
online volgen. We hebben dit 
ook in onze mpleo-software 
geïntegreerd als onderdeel 
van het loopbaantraject.

Ondanks COVID en de 
financiële impact ervan 
zijn we mensen blijven 
aanwerven. Niet altijd 
eenvoudig omdat er in 
de nasleep van corona 
weinig mobiliteit was en 
is op de arbeidsmarkt. 
We verwachten dat die 
immobiliteit nog wel even 
zal aanslepen en daarom 
willen we meer werk maken 
van employer branding. 
EDUCAM is een heel 
aantrekkelijke werkgever, 
maar we moeten die 
boodschap meer promoten 
en vertalen in een proactieve 
rekruteringsaanpak: zelf 
potentiële kandidaat-
werknemers benaderen en 
niet wachten tot ze reageren 
op een vacature. 

In 2021 hebben we ook 
onze lonen onder de loep 
genomen. We hebben 
hiervoor door Berenschot 
een benchmark laten 
uitvoeren waaruit blijkt dat 
EDUCAM over het algemeen 
zijn medewerkers correct 
verloont. Deze resultaten 
zullen ons helpen om in de 
toekomst op dit elan voort 
te gaan en het loonbeleid 
verder te ontwikkelen.

Een laatste belangrijke 
uitdaging heeft te maken 
met de digitale transitie bij 
EDUCAM. Ons CRM-systeem 
is ondertussen up and 
running, en binnenkort volgt 
het ERP-systeem. Digitale 
ontwikkelingen die een 
impact hebben op wie er 
dagelijks mee werkt. Het 
vraagt wel wat om een 
nieuw systeem aan te leren 
en onder de knie te krijgen. 
We moeten er goed voor 
zorgen dat iedereen mee is 
in dat digitaliseringsverhaal, 
onder andere met goede 
handleidingen en trainingen. 
Maar we moeten er 
tegelijk over waken dat we 
onze medewerkers niet 
overbelasten, ook niet de 
personen die deze transitie 
bij EDUCAM trekken.

In tegenstelling tot wat we misschien 
dachten, of hoopten, was 2021 nog niet 
helemaal de terugkeer naar het ‘nieuwe 
normaal’. De geplande invoering van onze 
telewerk policy, door COVID al naar 2021 
uitgesteld, is ook vorig jaar een paar keer 
opgeschoven door de achtereenvolgende 
lockdowns in de eerste jaarhelft. Kort na de 
lancering van de policy in september was 
er plots weer anderhalve maand verplicht 
telewerk. Niet altijd eenvoudig dat schakelen, 
maar finaal is de telewerkpolicy wel een feit.

Simon COX 
HR Manager

De terugkeer naar kantoor 
was eveneens aanpassen. 
Onze medewerkers waren 
gewoon geraakt aan 
het verplichte telewerk 
en bepaalde voordelen 
ervan. En hoewel ze ook 
wel de sociale contacten 
en informele babbels 
hebben gemist, was er nog 
steeds een latente angst 
om besmet te geraken. 
Daarom hebben we meteen 
een meldingsprocedure in 
werking gezet om kort op de 
bal te kunnen spelen bij hoog 
risicocontacten en eventuele 
besmettingen waardoor we 
geen grote uitbraken hebben 
gekend. 

  
Headcount: 129

    
FTE’s: 123,8

    
Aanwervingen: 12

 
Aantal uren interne training
Dat is gemiddeld 41,66 u/FTE!

5157,32

  
Human Resources
EDUCAM Insights
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“ De Proces & Quality-afdeling 
is meer dan zomaar een 
‘controleorganisme’. Zij is er 
vooral om te luisteren naar de 
medewerkers, maar helpt ons 
ook om de strategische lijn te 
(her)definiëren die wordt uitgezet 
door het management van de 
EDUCAM Group. ”

In het kader van het 
onderdeel Kwaliteit dat in 
juni 2021 is gestart, heeft 
EDUCAM Group besloten 
om de audits van de 
ISO 29993 & Qfor Process 
Scan-labels te doorlopen. 
Op basis van deze eerste 
audit werden ons tijdelijke 
labels toegekend. Het 
management is erg 
trots op de punten van 
excellentie die daaruit naar 
voor zijn gekomen. Zo stelt 
het auditrapport onder 
andere dat de persoonlijke 
betrokkenheid van de 
EDUCAM-medewerkers 
geen hol begrip is. Ook de 
enorme professionaliteit 
van de trainers en de 
inhoudskwaliteit van 
de opleidingen werden 
benadrukt. Het rapport toont 
bovendien de grenzeloze 
motivatie van de hele 
organisatie om haar sociale 
doel te bereiken.

Uiteraard waren er, zoals bij 
elke audit, een aantal ver-
beterpunten die, in extenso, 
hebben geleid tot de ontwik-
keling van een actieplan met 
deadlines. Een voorbeeld 

daarvan is de integratie van 
een digitaal klachtenma-
nagementsysteem. EDUCAM 
gebruikte wel al zo’n systeem 
maar qua efficiëntie was 
dat zeker voor verbetering 
vatbaar. En dat hebben we 
ook gedaan om te voldoen 
aan de criteria van de ISO 
& Qfor-normen - of ze zelfs 
te overtreffen. De activering 
vond plaats in september 
2021.

Hetzelfde geldt trouwens 
voor de evaluaties van 
de deelnemers van de 
EDUCAM-opleidingen. 
Een gedigitaliseerde en 
onmiddellijke evaluatie 
ter plaatse zorgt voor 
een betere opvolging 
van de resultaten. Het is 
belangrijk om de meningen 
en ervaringen van de 
deelnemers vast te leggen 
zodat we onze opleidingen 
duurzaam kunnen 
verbeteren.

In de eerste helft van 2022 
komt er een verificatie-
audit om de verkregen 
labels te bevestigen en te 
bestendigen.

Het hele Proces & Quality-
onderdeel is nieuw 
binnen EDUCAM Group en 
veronderstelt de actieve 
uitvoering van Change 
Management, dat nauw 
verbonden is met Lean 
Management. Het geheel 
is een subtiele mix van 
luisteren naar de ‘geuite 
behoeften’ van alle 
medewerkers en open 
dialoog, als middel om 
hen bewust te maken van 
hun persoonlijke potentieel 
om probleemoplossend 
te denken en te handelen. 
Er werden daarrond 
verschillende oefeningen 
gedaan en die zijn heel 
succesvol verlopen.

De Proces & Quality-afdeling 
is meer dan zomaar een 
‘controleorganisme’. Zij is er 
vooral om te luisteren naar 
de medewerkers, maar helpt 
ons ook om de strategische 
lijn te (her)definiëren die 
wordt uitgezet door het 
management van de 
EDUCAM Group.

2021 valt misschien nog 
het best te omschrijven 
als het ‘hersteljaar 
post-corona’. Maar het 
was tegelijkertijd een 
geweldige gelegenheid 
voor de directie van 
EDUCAM Group om een 
aantal sterke elementen 
in haar beleid te 
implementeren met 
de oprichting van de 
afdeling Process & 
Quality.

Deze beslissing hangt nauw 
samen met het eerdere besluit 
tot integratie van een nieuw ERP 
(Enterprise Resource Planning of 
Integrated Management Software) 
en CRM-systeem (Customer 
Relationship Management).

Alle EDUCAM-medewerkers 
voelden al langer de behoefte om 
een duidelijk overzicht te hebben 
van hun activiteiten, binnen hun 
afdeling maar ook in het grotere 
geheel van onze organisatie. Met 
de geplande integratie van de 
nieuwe tools in het vooruitzicht, 
was het noodzakelijk om de 
processen in hun vakgebieden in 
kaart te brengen en, waar nodig, te 
herzien.

In nauwe samenwerking met de 
afdeling P&Q heeft elke directeur, 
manager en medewerker hieraan 
bijgedragen met gedetailleerde 
beschrijvingen en schema’s 
van hun activiteiten. De ideale 
gelegenheid ook om de efficiëntie 
van bepaalde processen onder 
de loep te nemen en desgewenst 
te vereenvoudigen. Op die manier 
werden uiteindelijk alle behoeften 
van de medewerkers omgezet en 
gevalideerd in de eerste CRM-tool.

Voor het ERP-gedeelte dat 
momenteel in ontwikkeling is, zal 
dezelfde modus operandi gevolgd 
worden. 

Process & Quality born
@ EDUCAM

Frederic de Mey 
Process & Quality Manager
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Wat is het doel  
van dit project?
We willen onze klanten 
beter van dienst zijn en de 
procedures verminderen om 
hen het leven gemakkelijker 
te maken, of het nu 
werknemers, toekomstige 
werknemers of werkgevers 
zijn.

We willen ook de 
doeltreffendheid van 
de EDUCAM-processen 
verbeteren door dubbele 
codering te elimineren. 
Daarnaast willen we 
het gebruik van nieuwe 
trainingsmethoden 
van het ‘e’-type, zoals 
e-learning, VCT of e-testing, 
vergemakkelijken. ‘Papierloos’ 
moet de norm worden op het 
vlak van opleidingen. 

Wat typeert 
EDUCAM  
op vlak van IT?
EDUCAM is een tweepolige 
organisatie. De eerste, 
EDUCAM Service, moet 
zijn activiteiten kunnen 
operationaliseren en dan 
hebben we het niet alleen 
over opleiding. Allereerst 
moeten we onderscheid 
maken tussen traditionele 
training, zeg maar de 
klassikale opleiding, en de 
e-activiteiten waarvoor 
andere instrumenten nodig 
zijn. Maar EDUCAM Service 
organiseert ook coaching 
en testing, en daar gelden 
andere eisen. EDUCAM 
Service heeft dus nood 
aan vrij gespecialiseerde 
instrumenten. Onze 
analyse heeft aangetoond 
dat het niet mogelijk is 
om alle noodzakelijke 
functionaliteiten optimaal 
te benutten in één enkele 

applicatie. Onze keuze 
viel daarom op Ammon, 
een softwarepakket 
van Franse makelij. Het 
combineert een CRM en een 
gespecialiseerde ERP voor 
opleidingen. Voor het beheer 
van onze 'e'-activiteiten 
hebben we gekozen voor 
Moodle, wereldwijd het 
meest gebruikte learning 
management system (LMS). 
Meer specifiek hebben we 
geopteerd voor Totara, 
een Moodle-versie die 
aanvullende diensten biedt. 
Laten we niet vergeten dat je 
ook de opleidingscatalogus 
moet beheren die meer dan 
1.000 verschillende referenties 
bevat. Opleidingen op papier 
of papierloos publiceren 
is ook een uitdaging, als je 
weet dat er in de periferie 
van EDUCAM jaarlijks meer 
dan 7.000 sessies worden 
georganiseerd. Ammon 
zal worden gekoppeld aan 
Winbooks als programma 
voor boekhouding en 
financieel beheer.

De tweede pool, EDUCAM 
vzw, heeft heel andere 
behoeften. Zo is er onder 
andere het beheer van alle 
‘sectorale proeven’, ook wel 
CAL genoemd. Het gaat dan 
over alles wat te maken 
heeft met de organisatie van 
sectorale proeven, en dat 
voor meer dan 1.000 jongeren 
per jaar. Dan zijn er nog de 
vele proeven in het kader van 
de certificeringsopleidingen, 
zoals de HEV-opleiding. Daar 
gaat het al snel over enkele 
duizenden testen per jaar. 
Het beheer van die volledige 
activiteitenstroom gebeurt in 
Ammon.

De vzw is ook 
verantwoordelijk voor 
de toepassing van de 
CAO's en dat is een 

zeer gespecialiseerde 
materie.  Voor het tellen 
van de opleidingen, zowel 
de individuele als de 
collectieve, gaat EDUCAM 
een instrument op maat 
ontwikkelen, een soort grote 
rekenmachine waarmee 
we de opleidingsactiviteiten 
van de bedrijven kunnen 
volgen. Daardoor kunnen de 
verschillende tellers worden 
verhoogd, en worden de 
berekening en uitbetaling 
van de verschillende 
soorten premies 
automatisch uitgevoerd. 
Om de registratie van de 
opleidingsaanwezigheid 
te vergemakkelijken, zal 
EDUCAM ook een digitaal 
administratief dossier 
implementeren. Zo kunnen 
deelnemers van een 
opleiding hun aanwezigheid 
elektronisch valideren. Deze 
nieuwe functie zorgt voor een 
snellere gegevensverwerking 
en een vlekkeloze 
activiteitenboekhouding. 
Bovendien gaan we het 
MyEDUCAM-portaal volledig 
herzien om de interactie met 
werkgevers en werknemers 
te vergemakkelijken. Dat is 
een belangrijk project, want 
het zal ook de toegangspoort 
worden tot de digitale 
diensten van EDUCAM. 
Bedrijven kunnen dan onder 
andere het ganse proces 
volgen voor de betaling 
van de premies. En de 
werknemers kunnen heel vlot 
verbinding maken met hun 
Opleidings-CV en toegang 
krijgen tot de eigen trainings- 
en certificeringsgeschiedenis. 
Op termijn is het de 
bedoeling om MyEDUCAM 
ook als smartphone-app 
aan te bieden om EDUCAM-
diensten nog toegankelijker 
te maken.

In 2021 begon EDUCAM met de vernieuwing 
van haar IT-systeem om de dienstverlening 
aan klanten te verbeteren, maar ook om 
de implementatie van digitale trainingen te 
vergemakkelijken. Een project in uitvoering 
dat ook tot doel heeft de gegevensbeveiliging 
te versterken tijdens de uitwisselingen van 
EDUCAM met de buitenwereld.

Een gesprek met Paul-Henri Gilissen,  
Group Managing Director van EDUCAM, 
over de implementatie en de beoogde 
doelstellingen van dit nieuwe IT-systeem. 

Paul-Henri Gilissen
Group Managing Director

Betere dienstverlening
dankzij doorgedreven  
digitalisering
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Tot slot krijgt de EDUCAM-
website een nieuwe look 
om de onlineregistratie te 
automatiseren.

Hoever staat 
EDUCAM intussen 
met dat project?
EDUCAM heeft in een eerste 
fase een gedetailleerde 
behoefteanalyse uitgevoerd. 
Vervolgens werd er een 
marktonderzoek gedaan 
om de instrumenten te 
kiezen die daar het best bij 
aansluiten. In juni 2021 waren 
de keuzes en de opbouw van 
de architectuur duidelijk. In 
september 2021 is gestart 
met de implementatie van 
het CRM-systeem dat in mei 
van dit jaar live zou moeten 
gaan.  In oktober 2021 zijn 
we beginnen werken aan 
het LMS. In het kielzog van 
de CRM-lancering zullen 
verschillende projecten van 
start gaan, namelijk de uitrol 
van het ERP, de ontwikkeling 
van de rekenmachine en de 
koppeling van Ammon met 
het LMS, de rekenmachine en 
het boekhoudprogramma.

Ons oorspronkelijke doel 
was om deze verschillende 
toepassingen in januari 
2023 te kunnen opstarten, 
maar op dit ogenblik is het 
moeilijk te zeggen of we deze 
deadline zullen halen. Dit 
is een omvangrijk project, 
en hoe nauwkeurig de 
voorbereidende analyses 
ook mogen zijn, de duivel zit 
in de details en bepaalde 
moeilijkheden zouden de 
voortgang van het project 
kunnen vertragen. Voor de 
go live en het afsluiten van 
de encoderingen in SAP 
moeten alle componenten 
functioneel zijn en correct 
met elkaar communiceren.

Zodra dit allemaal 
operationeel is, kunnen 
we ons concentreren op 
de volgende stappen en 
vooral op het verbeteren 
van de interactietools 
met de bedrijven en hun 
werknemers.

Je merkt het, dit is een 
project van lange adem. Bij 
elke stap moet je rekening 
houden met de veiligheid en 
integriteit van alle gegevens. 
Uiteraard moeten we ook 
de GDPR-regelgeving strikt 
naleven. We leven in een 
wereld waar grenzeloos 
creatieve cybercriminelen 
zich toegang proberen 
te verschaffen tot allerlei 
data om ze te stelen of 
bedrijven te doen sluiten 
via ransomware-achtige 
aanvallen. Allemaal 
elementen om rekening mee 
te houden. EDUCAM beheert 
veel persoonsgegevens. Je 
moet er dus heel voorzichtig 
mee omgaan. Naast dit 
‘software’-project heeft 
EDUCAM ook de beveiliging 
van de toegang tot zijn 
gegevens opgevoerd met 
een dubbele authenticatie 
en de versterking van de 
hardware-beveiliging.

Een ander belangrijk element 
is de introductie van telewerk 
binnen EDUCAM. Deze nieuwe 
tools moeten het werken op 
afstand vergemakkelijken 
en tegelijkertijd de snelheid 
van het proces en de 
gegevensbeveiliging 
garanderen. Om 
samenwerken mogelijk te 
maken heeft EDUCAM ook 
Office 365 geïmplementeerd. 
Het gebruik van tools, zoals 
Teams bijvoorbeeld, is een 
grote stap voorwaarts in het 
organiseren van telewerk 
en de contacten met de 
buitenwereld.

Hoe gaat EDUCAM 
om met deze 
ingrijpende 
verandering binnen 
haar organisatie?
Het succes van een dergelijk 
bedrijfsproject hangt niet 
alleen af van het werk 
van het IT-team en de 
verschillende leveranciers. 
Het hele bedrijf moet worden 
gemobiliseerd terwijl de 
normale activiteiten gewoon 
moeten blijven doorgaan. 
Er moeten medewerkers 
worden opgeleid en de 
geldende processen moeten 
grondig worden herzien. 
Het vraagt ook een heldere 
communicatie met onze 
verschillende afdelingen. 
Veranderen is lastig, zeker 
in een periode waarin onze 
teams nog altijd te maken 
hebben met de gevolgen van 
de opeenvolgende crises.

Wat verwacht je als 
resultaat?
Al deze aanzienlijke 
inspanningen en 
investeringen moeten 
voldoen aan de 
doelstellingen die ik hier 
eerder heb aangehaald. 
We willen niet alleen onze 
klanten een betere service 
aanbieden met behulp 
van deze doorgedreven 
digitalisering, maar ook de 
werking van EDUCAM vlotter 
maken.

COVID is een echte 
trendversneller gebleken. 
De wereld is in twee jaar 
tijd veranderd en we zullen 
niet terugkeren naar de 
wereld van voor de crisis. 
Het is essentieel dat EDUCAM 
zich aanpast aan deze 
ontwikkelingen.
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Al meer dan 30 jaar heeft EDUCAM 
voortdurend blijk gegeven van innovatie 
en een voortrekkersmentaliteit. De 
razendsnelle evolutie van onze wereld en 
de chaotische gebeurtenissen ten gevolge 
van de opeenvolgende crises maken het 
ontwikkelen van een langetermijnvisie er niet 
makkelijker op. Die moet er nochtans zijn, 
want hoe zouden we een nauwelijks of slecht 
gedefinieerde bestemming kunnen bereiken? 
Het ontwikkelen van dergelijke visie en de 
uitgestippelde koers vastberaden aanhouden, 
het is essentieel voor elke onderneming. Onze 
wereld staat voor heel wat uitdagingen: de 
klimaatverandering en de impact ervan, de 
phasing out van fossiele brandstoffen of nog, 
voor iedereen werkgelegenheid creëren, 
het zijn maar enkele voor de hand liggende 
voorbeelden.

EDUCAM is niet immuun voor deze grote 
uitdagingen en zal ook in de toekomst even 
efficiënt moeten blijven als in het verleden. 
Al tien jaar zijn we volop bezig met de 
elektrische revolutie en intussen ook met 
de waterstofrevolutie. We bereiden ons 
bovendien stilaan voor op de komst van de 
zelfrijdende auto. Daarnaast zijn we actief 
bezig om bedrijven te ondersteunen bij hun 
digitalisering en alle gevolgen daarvan.

Al deze technologische elementen mogen 
ons niet doen vergeten de mens centraal 
te plaatsen. Het kloppend hart van onze 
activiteit is en blijft de mens, de ontwikkeling 
van individuen en hun loopbaan in een 
wereld die steeds moeilijker te vatten is. Deze 
maatschappelijke missie die ons zo dierbaar 
is, is en blijft onze prioriteit. Of het nu om 
kaderleden of arbeiders gaat, we moeten 
allemaal anticiperen op veranderingen en 
nieuwe vaardigheden aanleren om efficiënt 
te blijven in ons werk. EDUCAM moet niet 
alleen een echte opleidingscoach worden 
die openstaat voor iedereen binnen de 
bedrijven in de sector, maar ook werknemers 
gedurende hun hele loopbaan ondersteunen.

De opleiding van jongeren, ook via de 
opleiding van hun leerkrachten, is vandaag 
een belangrijke missie en prioriteit want zij zijn 
de toekomst.

We krijgen te maken met toenemende 
tekorten, en EDUCAM heeft niet de 
wonderoplossing. Het kan wel bijdragen aan 
het verbeteren van de situatie. EDUCAM is een 
uniek platform waar ondernemers, arbeiders, 
actoren uit de instroom en bevoegde 
autoriteiten elkaar ontmoeten. Het zijn hun 
gezamenlijke acties die ervoor zorgen dat 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter 
op elkaar afgestemd zullen zijn.

Bedrijven vervullen zeker ook een sleutelrol. 
De sociale partners hebben dit goed 
begrepen en hebben in de cao’s verschillende 
initiatieven genomen, zoals maatregelen 
van de vijf (4+1) opleidingsdagen voor 
nieuwe werknemers in de sector of de 
opleidingsbonussen voor bepaalde 
werknemers in het paritair comité 149.04.

De federale overheid wil een ambitieus en 
veralgemeend individueel opleidingskrediet 
invoeren. Als deze maatregel er komt, 
betekent dit een nieuwe uitdaging voor 
EDUCAM. We zullen ons er alleszins in 
vastbijten omdat deze maatregel een kans is 
voor alle werknemers, en in het bijzonder voor 
degenen die maar al te vaak geen opleiding 
krijgen.

Onder leiding van de sociale partners zal 
EDUCAM zijn opdracht blijven vervullen met 
dezelfde daadkracht en kwaliteit waaraan het 
zijn goede reputatie te danken heeft. Om dit 
waar te maken, kan EDUCAM rekenen op een 
team van medewerkers met onmiskenbare 
kwaliteiten. De "chemie" tussen de sociale 
partners, bedrijven en hun werknemers, 
en EDUCAM moet sterk genoeg zijn om de 
uitdagingen voor onze sector aan te gaan. We 
gaan er met volle kracht en moed tegenaan.

Op weg naar morgen

passie
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