
 

 

Oproep 
 

 

 

TENDER DIDACTISCHE OPSTELLING LOGISTIEKE PROCESSEN 

VOOR HET OPLEIDINGSDOMEIN ONDERHOUDSTECHNIEKEN VOOR 

DE REGIO ROESELARE 
 
 

 

Binnen de West-Vlaamse industriële speerpuntsectoren ligt de focus 

onder meer op de beroepsgroepen (onderhouds)technieker, 

elektromecanicien en industriële automatisering. Deze beroepen staan 

al vele jaren op de lijst van knelpuntberoepen van VDAB, ook in West-

Vlaanderen waar de maakindustrie sterk vertegenwoordigd is. De 

vraag naar geschoolde onderhoudsmedewerkers met een degelijke 

kennis van verschillende logistieke processen in een 

productieomgeving zal in de toekomst alleen maar toenemen. 

 

Opleidingspakket didactische opstelling logistieke processen 

voor het opleidingsdomein onderhoudstechnieken in een 

industrie 4.0 omgeving. 

 

Inspelend op die vraag en om het opleidingsaanbod in de provincie 

een stevige duw in de rug te geven, investeert POM West-Vlaanderen 

via het Europese project UPSKILL dit jaar in de aankoop van 

een opleidingspakket logistieke processen voor het 

opleidingsdomein onderhoudstechnieken in een industrie 4.0 

omgeving. Een moderne uitrusting die het mogelijk maakt om de 

onderhoudstechnici van de toekomst op een kwaliteitsvolle manier op 

te leiden. Samen met de POM willen we deze pakketten inzetten in de 

regio Roeselare om op die manier het opleidingsaanbod in de regio te 

ondersteunen.    

 

Gezocht  

 

Voor de exploitatie van dit opleidingspakket willen we een beroep doen 

op een opleidingspartner met een actieve onderwijsbevoegdheid 

voor onderhoudstechnici of elektromecaniciens. Wil je het 

https://click.marketingmail.vdab.be/?qs=5255abd2e9f160fcff57fdc221a096d1b4168a740c6834a8b5c8524d2cd5dd66436db913428186638d0cdc0cb99c68f78ab0ce4b5c80c22d


opleidingspakket didactische opstelling logistieke processen voor het 

opleidingsdomein onderhoudstechnieken in een industrie 4.0 

omgeving de komende jaren inzetten in je eigen opleidingen en 

daarnaast ook stevig in de markt zetten?  

 

Vraag dan het bestek en de bijlagen op via kristof.waelkens@vdab.be. 

 

De aankoop van dit opleidingspakket maakt deel uit van het EFRO-project UPSKILL dat op 1 

april 2020 van start ging. Het totale budget van het project bedraagt 8 miljoen euro en krijgt de 

steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (40%), het Vlaams Fonds voor 

Innoveren en Ondernemen (30%) en de Provincie West-Vlaanderen (15%). POM West-

Vlaanderen en VDAB staan in voor de resterende financiering. 
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