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TechniekLab
Afeer heeft de toegangspoort voor een baan in de bouw en techniek. In het TechniekLab
staan onze praktijkopleiders klaar om je de vakvaardigheden te leren die je nodig hebt voor
een vervolgopleiding of betaalde baan in de sector waar nog altijd veel vakkrachten gezocht
worden.
Techniekcarrousel
Als je nog geen idee hebt of werken in de bouw of techniek bij je past, of je weet niet in welke
richting je kwaliteiten het beste tot hun recht komen, kun je meedoen aan de techniekcarrousel.
In 4 weken tijd kun je je vaardigheden testen in de installatie- en elektrotechniek, metaal, schilderen of timmeren. Na deze 4 weken komt er een adviesgesprek en helpen we je bij het kiezen
van een vervolgtraject.
Een aantal vervolgtrajecten bieden wij ook zelf aan:
•

Voorschakeltraject Timmeren
		In een periode van 10 weken leer je de basisvaardigheden timmeren. Je gaat aan de
slag met verschillende opdrachten die voortkomen uit de werkprocessen van de opleiding timmerman. De praktijkopleiders geven ook een stukje vaktheorie en je krijgt een
VCA-cursus. Tijdens je traject word je begeleid door een trajectcoach.

•

Voorschakeltraject Schilderen
		Tijdens dit 10-weekse voorschakeltraject maak je kennis met de basisvaardigheden
schilderen. In het TechniekLab hebben wij een woning nagebootst waar je aan de slag
gaat met verschillende schildertechnieken. Ook leer je herstelwerkzaamheden en behangen. Mocht je het in de vingers hebben, dan kunnen we je begeleiden naar de mbo-opleiding schilderen. Tijdens je traject word je begeleid door een trajectcoach.

•

Voorschakeltraject Lassen
		In dit traject leer je de basisvaardigheden lassen. Daar hoort de vakkennis ‘basisvaardigheden metaal’ bij, maar ook TIG-lassen, MAG-lassen, technisch tekening lezen en vaktheorie. Ben je nog niet in het bezit van VCA? Dan kun je dit ook tijdens het traject volgen.
Na 10 weken bemiddelen we je door naar een vervolgopleiding of een betaalde baan.
Tijdens je traject word je begeleid door een trajectcoach. Als je breed inzetbaar wilt zijn
voor de arbeidsmarkt, kun je ook doorstromen naar het voorschakeltraject Metaal, of
andersom

•

Voorschakeltraject Metaal
		Dit traject lijkt op het voorschakeltraject lassen, maar richt zich op constructiewerken
in de metaalsector. Tijdens het traject ga je zelf actief aan de slag met constructie-opdrachten en kun je doorstromen naar een vervolgopleiding of een betaalde baan als
metaalbewerker. Ook voor dit traject geldt dat je een programma doorloopt van 10 weken
en dat je wordt begeleid door een trajectcoach. Als je breed inzetbaar wilt zijn voor de
arbeidsmarkt, kun je ook doorstromen naar het voorschakeltraject Lassen, of andersom.

VCA-cursus
Steeds vaker zie je in vacatures dat VCA (veiligheidscertificaat) een eis is om ergens aan het
werk te kunnen. Met een VCA-certificaat op zak ben je dus een stuk interessanter voor werkgevers, omdat je weet hoe je veilig moet werken in een risicovolle werkomgeving. Onderdelen van
de cursus zijn o.a. wet- en regelgeving arbeidsveiligheid, herkennen van onveilige situaties en
maatregelen om ongevallen te voorkomen. De cursus bestaat uit praktijk- en theorie-opdrachten en kan eventueel aangevuld worden met studiebegeleiding en taalondersteuning. Na het
oefenen met proefexamens sluit je de cursus af met het officiële VCA-basisexamen.
Heftruckopleiding
Als je aan de slag wilt in de logistiek, wordt vaak een heftruckcertificaat gevraagd. Dit kun je
ook bij Afeer behalen. De basisopleiding heftruck duurt 14 uur. De cursus bestaat uit 11 uur
effectieve rijtijd, 2 uur theorie en 1 uur examen. De cursus is geschikt voor kandidaten die geen
ervaring hebben in het besturen van een heftruck. Daarnaast leren we je op een veilige manier
omgaan met een vorkheftruck en word je je bewust van de bijbehorende gevaren en risico’s.

De trajecten van het TechniekLab zijn toegankelijk voor alle werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Wij kunnen dit kosteloos aanbieden, omdat we een
samenwerking hebben met het 1000-banenplan van Werk in Zicht.
Kijk op www.kansrijkopleiden.nl voor meer informatie.
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