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Regelmatig hoor je mensen beweren dat 2020 een rampjaar was, dat we best zo snel mogelijk vergeten.
Een rampjaar was het zeker, maar ik denk dat het een jaar is dat we nooit zullen vergeten. Ik herinner me
exact waar ik me bevond toen ik het nieuws hoorde dat de scholen tijdelijk dicht moesten.Het nieuws dat

de scholen sluiten gingen, sloeg in als een bom en een lockdown van zes weken leek in maart 2020
onwezenlijk. 

 
Bij INTEC BRUSSEL zijn we niet naïef geweest. Waar sommigen geloofden dat de maatschappij in de zomer
van 2020 weer ging terugkeren naar de samenleving zoals we ze kenden, gingen we er op INTEC BRUSSEL

van uit dat we voor minstens een jaar gebukt gingen gaan onder deze pandemie en de bijhorende
maatregelen. 

 
Overschakelen naar online lesgeven, op een degelijke en gestructureerde manier, was niet bijzonder

moeilijk voor onze organisatie. Alles stond eigenlijk in de steigers om een digitaal aanbod te voorzien.
Velen keken raar op in april 2020 bij de mededeling dat we in april 2021 nog steeds op die manier gingen

werken. 
 

Het goede nieuws is dat we na een jaar online lesgeven, zowel de voordelen als de nadelen kennen van
online werken, lesgeven en cursisten ondersteunen vanop afstand. We zijn er bij INTEC BRUSSEL van

overtuigd dat online lesgeven in de toekomst een wezenlijk onderdeel van onze opleidingen zal worden.
 

De lange termijn impact van de COVID-19 crisis op, zowel op het gemoed van onze cursisten als onze
medewerkers is enorm. Je kan je je wel technisch voorbereiden op een lange periode van thuiswerk en
online lesgeven, maar je kan je daar moeilijk mentaal op voorbereiden.Onze mensen missen het echte
contact met elkaar. Laat nu de doelgroep aan wie wij lesgeven, net de een groep zijn die baat heeft bij

contactonderwijs, bij persoonlijke begeleiding. 
 

In elk geval nemen we op INTEC BRUSSEL alles wat we geleerd hebben in het woelige jaar 2020 mee naar
de toekomst.

 
 
 

Wouter Van den Berge
ALGEMEEN COÖRDINATOR INTEC BRUSSEL

 

Voorwoord 



I N H O U D S T A F E L



 INTEC BRUSSEL vzw is een opleidingscentrum dat zich iedere dag inzet om werkzoekenden op te

leiden tot professionele technici. Door hoogwaardige informatica-opleidingen aan te bieden tracht

men werkzoekenden opnieuw te integreren in de samenleving. Met deze doelstelling staat INTEC

BRUSSEL open voor personen uit verschillende streken en culturen, om op die manier een

afspiegeling te vormen van de multiculturele samenleving waarin we leven. Denk hierbij aan kort-

geschoolden, langdurig werkzoekenden, migranten en kansengroepen. In het algemeen werken we

iedere dag om mensen gelijke kans te bieden op de arbeidsmarkt. 

Om dit doel te verwezenlijken staan niet enkel de opleidingen centraal, maar eveneens het team
tewerkstelling en sociale vaardigheden. Zij werken actief aan de persoonlijke opvolging van alle
cursisten die INTEC BRUSSEL opleidt. Iedere cursist krijgt zes maanden nazorg, om het aantal
tewerkgestelden na een opleiding te maximaliseren.

Werken bij INTEC BRUSSEL vzw, een divers samengestelde organisatie, dat betekent: blijk geven van
OPENHEID en VERDRAAGZAAMHEID en dit voor iedereen ongeacht leeftijd, gender en seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal,
gezondheid, handicap, fysiek, psychisch, genetisch kenmerk, sociale afkomst, nationale of etnische
identiteit. De verschillen die we tussen de medewerkers vaststellen, doen ons nadenken over onszelf
en onze (voor)oordelen.  
 
INTEC BRUSSEL vzw kan als organisatie pas succesvol zijn wanneer iedereen als één TEAM
samenwerkt. Een team dat bestaat uit verschillende schakels van functies, medewerkers en mensen.
Om als team samen te werken is het belangrijk dat we de verschillen accepteren, dat we ze ten volle
benutten en als een voordeel zien.  

O V E R  I N T E C  B R U S S E L

1.1 Missie INTEC BRUSSEL vzw
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 2020 heeft wat verschuivingen gebracht binnen INTEC BRUSSEL. Er zijn verschuivingen
gebeurd binnen verschillende teams. Communicatie maakt nu onderdeel uit van het team
tewerkstelling en sociale vaardigheden. 

Elk team werd versterkt met nieuwe krachten. Zo verwelkomde het team development Pearl
en Manuel, beiden doen dienst als instructeur JAVA. Verder werd het team IT infrastructuur
uitgebreid met Bilal (laboverantwoordelijke) en Hussam (art.60, assistent
laboverantwoordelijke). Het team tewerkstelling, sociale vaardigheden en communicatie  werd
versterkt met Fatima voor communicatie en Ilka als consulent. 

In het voorjaar van 2021 staan ook twee afscheid momenten gepland. Twee personeelsleden
die een vaste waarde zijn bij INTEC BRUSSEL zullen dan op pensioen gaan. Eén van hen, Cathy
schreef alvast een hartverwarmende brief aan INTEC BRUSSEL

Het organigram van INTEC BRUSSEL vindt u in bijlage 1.

O V E R  I N T E C  B R U S S E L

1.2 Organigram 
 

Pearl, instructeur JAVA

Manuel, instructeur JAVABilal, laboverantwoordelijke

 Hussam;  assistent laboverantwoordelijke
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Cathy's brief 

Wel, je kan het een cultuurshock noemen. De start bij Intec ging niet onopgemerkt voorbij. Ik had 30
jaar gewerkt bij de grootste Belgische rederij, eerst als secretaresse daarna als bediende op diverse
afdelingen. De professionele background die ik in al die jaren had opgebouwd, heeft me niet kunnen
voorbereiden op de totaal andere leefwereld die ik op Intec aantrof. De vriendschap tussen iedereen,
de collegialiteit en het steeds klaarstaan om elkaar te helpen (soms ook het niet-helpen of zoals ze
in de volkstaal zeggen "van de kant in de gracht"), het "iedereen gelijk voor de wet"-principe, de
plagerijen, de chaos maar daarin steeds de veerkracht van iedereen om alles op te lossen en de
uitdagingen zo positief mogelijk te beantwoorden. Het was wel wat. Het werd als een warme saus
over me heen gegoten. Ik heb er echt aan moeten wennen. Steeds opnieuw moest ik me eraan
herinneren : "Ah ja, dit is een "school", geen bedrijf dat business-gericht is". Dit is nog steeds zo tot
op de dag van vandaag. Ik betrap er me elke keer weer op dat ik me dit in mijn hoofd moet houden.
De gewone omgang met elkaar, zo los en ongedwongen, speels, dat had ik nooit gekend. 

Mijn werk aan het Onthaal was onbeschrijflijk moeilijk, hard en ontzettend vermoeiend maar ook
heel leerrijk op velerlei vlakken. Als verbindingsschakel tussen alles en iedereen werd er steeds maar
weer een beroep gedaan op mijn flexibiliteit om alles in goede banen te leiden en iedereen zo goed
en zo kwaad als kon te helpen. Ik heb alles moeten uitzoeken, uitvinden en mijn afdeling Onthaal zelf
ontwikkelen. Dat was een grote uitdaging met veel vallen en opstaan. De juiste informatie vinden
was soms een speld in een hooiberg zoeken.

De complimentjes van verschillende collega's en studenten maakten veel goed. Er waren zelfs
studenten bij die een speciaal oogje op me hadden en me kleine attenties gaven om hun gevoelens
duidelijk te maken : heerlijk !

Ik heb veel mensen zien komen en gaan : vooral studenten maar ook veel collega's. De les is : steeds
maar weer aanpassen en ondervinden hoe met die nieuwe persoon op de best mogelijke manier om
te gaan.

Eén van mijn visitekaartjes was dat ik de naam van elke student kende - ook de nieuwe studenten -
en hen hiermee ook aansprak vanaf dag één. Het resultaat was fenomenaal : iedereen apprecieerde
het, voelde zich gekend en het ijs was veel vlugger gebroken en maakte contact leggen een stuk
gemakkelijker.

Aan het Onthaal was ik constant "iets" kwijt : bikken, IN-kaartjes (erg gegeerd !), scharen,
nietjesmachines, ontnieters, bloc-notes, ... en op een goede ochtend kwam ik binnen en was er zelfs
een laptop verdwenen ! Gelukkig niet de mijne, maar hij was wel weg.
Ook had ik een kast waarin ik allerlei verloren voorwerpen bewaarde die nooit opgehaald werden :
sjaals, brillen, petjes, mutsen, een toetsenbord, paraplu's, sleutels van een brommer, autosleutels, en
zelfs een degelijk fototoestel. Ik heb alles uiteindelijk weggegeven of weggegooid : kwestie van
hygiëne, ook zonder corona.

Er liepen mensen binnen die me totaal negeerden, voorbij liepen en sightseeing kwamen doen of
zonder iets te vragen stiekem om de hoek naar het toilet gingen om dan alles vuil achter te laten met
het idee dat onze poetsvrouwen nu eindelijk eens iets te doen hadden. Om nog niet te spreken van
de ontelbare keren dat er iemand verdwaald was en bij CVO Lethas moest zijn en bij ons kwam om
Nederlands te leren.



De telefoon, dat was een toestel om op de lange duur de draad van door te knippen. Zoveel telefoons op één
dag ! Zoveel verschillende vragen, soms verhalen, en zoveel verschillende antwoorden die ik moest zien te
achterhalen of waarop ik het antwoord wel wist maar niet begrepen werd of wilde begrepen worden door de
beller. Achteraf gezien had ik misschien beter Arabisch geleerd, sommige mensen waren oprecht kwaad dat
ik geen Arabisch sprak. Die telefoon, dat was een toestel dat constant bemand moest worden, van 's
ochtends 08u00 tot 's avonds 17u00, zelfs tijdens de middagpauze. Ik werkte dus elke dag van 08u00 tot
17u00 met 50 min. rustpauze, want niemand wenste mijn plek in te nemen om de telefoon te beantwoorden
en iedereen had wel een reden om vroeger te vertrekken.

Sommige dagen voelde ik me echt een octopus. Constant telefoon aannemen - mensen aan het Onthaal die
zich wilden inschrijven - studenten aan het Onthaal die te laat waren of die een vraag hadden - nieuwe
studenten die kwamen omdat hun opleiding startte - mensen die bij CVO moesten zijn - een bedrijf dat langs
kwam om kennis met Intec te maken, een collega die iets kwam vragen, een pakjesbezorger die zo snel als
kon wou vertrekken; het gebeurde allemaal tegelijkertijd en zonder enige pauze en dit een halve of hele dag
lang. Het vergt doorzicht om iedereen en alles in vakjes te plaatsen en de belangrijkste zaken eerst te
behandelen. Ja, dat is echt werk voor een octopus.

Er zijn momenten geweest waarbij ik moest zorgen voor m'n eigen veiligheid en die van de collega's. Ik
moest soms een bepaalde situatie dadelijk kunnen beoordelen en vakkundig ingrijpen. Zoals bijvoorbeeld
iemand die ziek werd toen hij binnenkwam dadelijk te helpen of voor hem de juiste hulp te zoeken, iemand
geruststellen die een paniekaanval kreeg die vastzat in de lift, kalm blijven als een kandidaat-cursist die niet
geselecteerd was - en daar niet mee akkoord was - langs kwam en rel wilde schoppen met een tirade aan
krachttermen tot het pareren van een aanval toe van iemand die een gekte-aanval kreeg door een
psychische stoornis en die iedereen fysiek begon aan te vallen en zichzelf wilde kopiëren door de bovenste
klep open te doen en zich op de glazen plaat van de fotokopie-machine te storten, telkens weer. Dit is maar
een kleine greep uit de vele andere gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan. 

Eén van de meest onaangename gebeurtenissen waren de aanslagen van Zaventem en de metro van
Maalbeek. Iedereen bij Intec was erg aangeslagen, ongerust, wist niet wat ervan te denken en of het wel
veilig was om buiten te komen en naar huis te gaan. Onze voordeur - die normaal altijd openstond - zat
stevig op slot. Uit voorzorg en als bescherming voor de studenten en het personeel. Tenslotte hielpen de
mensen elkaar als ze in elkaars buurt woonden en een auto hadden om veilig thuis te geraken want de
bussen van De Lijn reden niet vanuit het Noord Station. Ook de volgende dagen en weken bleef de voordeur
potdicht en moest iedereen eerst telefoneren of zich aanmelden aan de parlofoon om binnen te geraken. Dat
is gelukkig allemaal voorbij ! 

Wat me na al die jaren bij Intec zal bijblijven is het niet-aflatend optimisme van de collega's in moeilijke
tijden en het elkaar uitdagen om het beste uit iemand te halen, ook al weet die persoon niet dat hij die
kwaliteit heeft. Dat is zeker zo bij de studenten maar eveneens bij de collega's. Je kan steeds bij iemand
terecht om een diepere babbel te doen en je moeilijker momenten even te delen. Dat is elkaar respecteren,
door alles heen en elkaar blijvend steunen in de meest donkere momenten. Dat is moeilijk, maar de moeite
waard ! 
Houden zo, jullie zijn de besten. Alles komt goed.

Nu zeg ik "tot ziens" aan iedereen en komt er een geheel nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik ga niet stilzitten
maar ga een andere richting uit. Eéntje waarin mijn passie ligt : het helen van mensen wanneer ze zich niet
zo in hun "hum" voelen en dit op fysiek, emotioneel en mentaal vlak.

Met dit verhaal is alles gezegd en verlaat ik de "levensschool" van Intec met een goed gevoel in mijn hart.
Bye bye iedereen, hou jullie goed, sterk en gezond.

Cathy



1.3 Dagelijkse werking

Jaarlijks wordt de planning van onze opleidingen opgemaakt door de algemeen coördinator. Deze

planning wordt opgenomen in de opleidingsgids van VDAB en wordt tijdig gepubliceerd op de

website van INTEC BRUSSEL opdat kandidaten zich kunnen inschrijven. De selectieprocedure wordt

maandelijks georganiseerd.

De opleidingen worden in goede banen geleid door onze teamleiders. Zij verzorgen de concrete

invulling van de opleiding en bewaken de kwaliteit van het aangeboden programma.   Tijdens de

opleiding verzekeren de zelfsturende teams de nodige IT-kennis bij onze cursisten en zorgt het team

tewerkstelling en sociale vaardigheden voor ondersteuning bij het zoeken naar werk. De werking van

beide teams wordt onder ‘Beroepsopleidingen’ verder besproken.

Tweemaal per jaar wordt er een algemene personeelsvergadering georganiseerd. Hierbij worden de

nieuwe medewerkers welkom geheten, wordt de interne werking van teams uitgedragen en worden

er nieuwe procedures aangehaald. Verder vindt er iedere drie maanden een overkoepelend overleg

plaats om zo de samenwerking tussen teams te versterken. Zo werd oa "DE STAF" tot leven geroepen.

De coördinator en de drie teamleiders zitten samen om het reilen en zeilen van INTEC BRUSSEL te

bespreken. De medewerkers van INTEC BRUSSEL kunnen hier een onderwerp aangeven waarrond zij

willen werken. Een aantal topics kunnen omgezet worden naar een taskforce opdat hier een goede

opvolging voorzien wordt. De barrière die er kan bestaan om andere teams te benaderen wordt op

deze manier opgeheven. De werking van het overkoepelend overleg (OO) dient verder om de interne

communicatie te versterken en de visie van INTEC BRUSSEL duidelijk te maken over de verschillende

zelfsturende teams heen.

Het overkoepeld overleg (OO) zorgde onder meer voor dat we in 2020 aan de slag zijn gegaan met

het uitwerken van een diveristeitsbeleid bij INTEC BRUSSEL.

Covid-19 veroorzaakte verschillende hindernissen die de gewone voortgang van de lessen

bemoeilijkten. Deze hindernissen werden stuk voor stuk aangepakt. Aangezien vele van de

problemen die ontstonden van een vrij complexe aard zijn hebben we onze aanpak doorheen het jaar

constant moeten bijsturen. Teammeetings gaan momenteel via MS teams door. Persoonlijke

contactmomenten tussen personeel wordt regelmatig ingepland via meetings met voice of video

calls. Een belangrijk pijnpunt blijft hierbij het gemis aan visueel contact: niet iedere collega heeft een

webcam en zo’n webcam toont slechts een deel van de spreker. Deze meetings tussen een of

meerdere collega’s waren in het begin van de lockdown niet altijd even evident. Er werd, net als voor

onze lessen, gezocht naar online meeting richtlijnen. Doorheen het jaar 2020 werd duidelijk dat het

vooral belangrijk was om op frequente basis en persoonlijk te communiceren. 
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Om onze lessen verder te kunnen zetten tijdens de moeilijke covid-19 periode werden er

verschillende maatregelen genomen gedurende het jaar 2020. De communicatie tussen instructeurs

en cursisten kende een verschuiving van fysiek naar digitaal. Het meest voor de hand liggend

probleem was dat lessen en contactmomenten voortaan digitaal moesten doorgaan. Instructeurs en

cursisten bleven goed contact met elkaar opzoeken al ging dit niet altijd even vlot.

Internetproblemen, computerproblemen en een moeilijke thuissituatie waren veel voorkomende

oorzaken. 

Initieel werden de fysieke lessen vervangen door digitale lessen die op exact dezelfde uren plaats

vonden. Deze synchrone manier van lesgeven werd vanaf dag 1 van de lockdown met succes

toegepast. Het was echter een erg vermoeiende en niet altijd even efficiënte manier van lesgeven.

Interactie tussen cursisten bleek vooral in het begin zeer moeilijk aangezien niet iedereen een audio

apparaat ter beschikking had. Instructeurs waren dagelijks op zoek naar de meest optimale tools om

hun lesmateriaal te delen met cursisten en collega’s. 

In de loop van 2020 werden er ook andere, meer asynchrone, pistes van digitaal lesgeven bewandeld.

Zo werden bepaalde lesmodules op voorhand opgenomen door instructeurs en geknipt in hapklare

brokken die door cursisten op een moment naar keuze bekeken konden worden. Dus ook na de uren

of in het weekend. Deze ‘on demand’ manier van werken kende veel succes bij enkele van onze meer

geavanceerde groepen van cursisten maar bleek minder succesvol bij de startende cursisten. Deze

asynchrone lessen werden gecombineerd met dagelijkse klassikale Q&A momenten. 

Zowel bij de synchrone als bij de asynchrone lessen bleek dat duidelijke communicatie en afspraken

van het hoogste belang waren. Bijvoorbeeld: Lessen kunnen niet vlot doorgaan als cursisten door

elkaar vragen beginnen stellen, dus stelden we een regel in waarbij deelnemers eerst het woord

moesten vragen voor ze mochten spreken. 

1.3 Dagelijkse werking
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DE VERHUIS

2020 was het jaar van de grote verhuis! De verbouwingen zijn klaar! INTEC BRUSSEL zit weer op de

2e verdieping. Na heel lang plannen en wachten kon het personeel eindelijk terug naar hun geliefde

2de verdiep.Fanatieke verhuizers hebben zich samengevoegd om de verhuis in goede banen te

leiden. 
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INTEC BRUSSEL organiseert klassikale kwaliteitsopleidingen waar je alles leert wat nodig is om

aan de slag te gaan als IT’er. Theorie wordt getoetst aan de hand van praktijk en omgekeerd. De

opleidingsteams zorgen voor een mix van methodieken opdat de leerstof voor iedere cursist

toegankelijk wordt. Daarnaast speelt INTEC BRUSSEL in op verschillende randvoorwaarden om

een succesvolle opleiding te doorlopen. 

De drempel om te starten aan een opleiding probeert INTEC BRUSSEL zo laag mogelijk te houden.

Door het partnerschap met VDAB kan de cursist genieten van een aantal voordelen doorheen de

opleiding. VDAB ondersteunt de cursisten a.d.h.v. een onkostenvergoeding voor vervoer en

kinderopvang en biedt de mogelijkheid om de werkloosheidsuitkering te vrijwaren.

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

400 

300 

200 

100 

0 

2.1 Competentie versterkende finaliteitsopleidingen

B E R O E P S O P L E I D I N G E N

Het aantal cursisten kende een lichte daling in

2020. Deze daling komt onder andere door het

toevoegen en schrappen van een aantal

opleidingen aan het opleidingsaanbod

In het aanbod van de beroepsopleidingen zijn

er twee opleidingen bij gekomen. Namelijk de

Web developer engelstalig en de Front-End

developer. 

In 2020 werd er voor de helft minder Digital

skills trainingen georganiseerd. Verder is ook

het aanbod van de Sectorale Oriëntatie

informatica gehalveerd. Dit is een verklaring

voor de lichte daling tegenover 2019.

"Door het grote succes van de Digital skills Front End opleiding werd deze
opleiding ook gegeven als beroepsopleiding."

AANTAL CURSISTEN: 
2015-2020
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B E R O E P S O P L E I D I N G E N

92 65126 52 157 7865 100 32 1241599 64 47118 45

2.2 Inschrijvingen per opleiding 2020

47 28 30 64 30

Het aantal inschrijvingen kende een lichte daling in 2020. Deze daling komt onder andere door

maatregelen ivm COVID-19. INTEC BRUSSEL moest volledig digitaal gaan wat betreft de infosessies

en inschrijvingen. Deze factoren vormen een drempel voor de reeds kwetsbare doelgroepen die we

targetten.

De tabel hieronder visualiseert het aantal inschrijvingen in 2020. We merken dat de inschrijvingen

heel verschillend zijn afhankelijk van opleiding. Opleidingen die meerdere keer per jaar

georganiseerd worden verschillen ook ten opzichte van elkaar. Ook daar is een verschil in

hoeveelheid inschrijvingen. Een verklaring hiervoor zou zijn dat het afhankelijk is van de startdatum. 

Vlaanderen
74%

Brussel
26%

INSCHRIJVINGEN 2019
 

Vlaanderen
60%

Brussel
40%

INSCHRIJVINGEN 2020
 

In 2020 is het aantal inschrijvingen door Brusselse werkzoekende gestegen tegenover 2019. Een

eventuele verklaring hiervoor is de gerichte reclame en intense samennwerkingen met de Brusselse

organisaties.

INSCHRIJVINGEN OPLEIDINGSAANBOD 2020
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De meeste cursisten (77%) volgen een

beroepsopleiding bij INTEC BRUSSEL. Dit is

in de dezelfde lijn als vorig jaar. Er is een

stijging van 20 procent in deze groep. 

 Vervolgens nemen de Sectorale Oriëntatie

een plaats in het aanbod en tot slot de

Digital Skills met 11%. Het dalen van

cursisten in deze groep is te wijten aan het

gehalveerde aanbod.

SPREIDING 
AANTAL CURSISTEN 2020

Beroepsopleidingen
77%

Sectorale Orientatie IT
12%

Digital Skills 
11%

B E R O E P S O P L E I D I N G E N

2.3 Aantal niet weerhouden door VDAB

VDAB heeft tot hiertoe nog geen enkele kandidaat afgewezen. Als een geselecteerde kandidaat niet

kon opstarten, was dit omdat de kandidaat aan het werk was ondertussen of een andere opleiding al

aan het volgen was.
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2.4 Didactische ontwikkelingen

2.4.1 Belended learning

Fase 1: de onderzoek en experiment fase 

Fase 2: de uniformiteitsfase 

Fase 3: de controle en bijstuurfase 

Blended learning is een leervorm waarbij de lessen online en fysiek georganiseerd worden. INTEC

BRUSSEL voelde zich genoodzaakt om naar een oplossing te zoeken om conform de

coronamaatregelen toch kwalitatief les te verzorgen aan de cursisten. Aangezien INTEC BRUSSEL al

de tools en know how had zijn de instructeurs opzoek gegaan naar tools die gebruiksvriendelijk zijn

voor de cursisten van INTEC BRUSSEL. Op deze manier is INTEC BRUSSEL heel snel en soepel

overgegaan tot het digitaliseren van de lessen. Hieronder beschrijft het team development haar

leerproces bij het implementeren van deze leervorm. 

De aanpak van team development op het gebied van blended learning verliep in verschillende fases: 

Deze fases werden op een vrij natuurlijke manier doorlopen: Iedereen werd op snelheid gepakt door

het virus begin 2020. De top prioriteit op dat moment was om cursussen verder te laten gaan. Veel

instructeurs zagen dit als een uitdaging en begonnen spontaan suggesties te doen rond online

leerplatformen en lesgeefmethodieken (fase 1). Deze initiële periode waarbij er dagelijks nieuwe tools

werden voorgesteld was er dan ook een die zeer leerrijk was naar de toekomst toe. 

Vanaf de maand augustus werd er een pakket opgesteld met best practices en de beste tools om

online lessen vlot te laten lopen. Dit pakket werd deels opgelegd door de staf van INTEC BRUSSEL en

voor een ander deel door de instructeurs. Deze 2e fase was erg belangrijk om de algemene visie van

de instructeurs in dezelfde lijn te brengen. 

Tot slot wordt onze manier van werken momenteel wekelijks mondeling overlopen tijdens de

teammeetings (fase 3). Indien nodig worden er suggesties gedaan om de werking te kunnen bijsturen. 
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Gratis 

Heel gemakkelijk toegankelijk voor alle cursisten. 

Management van de accounts is heel simpel. 

Zit in ons officepakket 

Management van accounts centraal 

Goede beeldkwaliteit 

File sharing 

Video recordings zijn ingebouwd 

Veel interactie met cursisten 

FASE 1: ONDERZOEK EN EXPERIMENT FASE 

Tijdens deze eerste fase werd er zoveel mogelijk informatie opgezocht naar allerhande

leermethodieken, online tools en online cursusinformatie die maar nuttig zou kunnen zijn voor de

opleidingen. 

Instructeurs gingen hierbij de moeilijke vragen niet uit de weg, zoals: Hoe combineer ik 3

verschillende platformen met elkaar (MS teams, skype en discord) om zo veel mogelijk mensen te

kunnen contacteren? De tools die gekozen werden door de instructeurs worden hier weergegeven in

een lijst. 

DISCORD (NIET MEER IN GEBRUIK) 

Enkele instructeurs kozen voor het platform ‘discord’ om online lessen te geven en een digitale

gemeenschap te creëren. Discord is een online platform met als oorspronkelijke doel gamers te laten

communiceren met elkaar. Het is mogelijk om verschillende kanalen te maken en in deze kanalen

verschillende threads. Ook is het mogelijk om zelf plugins te programmeren of toe te voegen. 

Voordelen:

 

MS TEAMS ( WORDT INMIDDELS DOOR IEDEREEN GEBRUIKT) 

Andere instructeurs en uiteindelijk ook heel INTEC BRUSSEL kozen voor MS Teams als platform. Dit

bracht initieel enkele uitdagingen met zich mee. Microsoft Teams is de opvolger van skype, het zit in

ons office pakket en biedt veel mogelijkheden: plugins, kalender integratie, etc. 

Voordelen: 

Video kwaliteit niet super hoog 

Management van accounts is niet

gecentraliseerd/ gelinkt aan de

cursistenaccounts 

Opnames zijn niet mogelijk 

Nadelen: 

Soms wispelturig in gebruik 

Cursisten moeten INTEC BRUSSEL

student account hebben om goed te

kunnen werken met dit systeem 

Vrij uitgebreide, soms steile leercurve 

Nadelen: 
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Cursisten kunnen lessen herbekijken 

Materiaal is altijd terug te vinden 

Lessen hebben goede structuur 

Gratis platform 

YOUTUBE 

Enkele instructeurs maken gebruik van youtube om hun video lessen te publiceren. OBS is in dit

geval de recording software. 

Voordelen: 

Privacy 

Minder interactie met cursisten 

Nadelen: 

"Online lesgeven: In mijn geval is het gebruik van Teams en de Visual Studio Code Live Share extentie een les
op zich.

Ik maak vaak tekeningen om iets uit te leggen maar een gescand blad papier gaat ook, en beter omdat je het
kan bewaren terwijl je je bord moet uitvegen. Voor de instructeur is online lesgeven meer werk omdat hij

instructeur/psycholoog wordt. De student die alleen woont vereenzaamt terwijl de student in familieverband
zich moet kunnen toeleggen op zijn "werk" ondanks alle afleidingen. Online lesgeven vergt meer

verantwoordelijkheidszin zowel van de instructeur als van de student.  
Voor wie persoonlijke discipline geen probleem is  is online lesgeven rendabeler omdat de student zich kan

toespitsen op zijn/haar persoonlijk leerparcours en hulp kan inroepen van de instructeur in one to one
sessies. 

 Naar omstandigheden ben ik een online moeder. Het contact is frequenter dan een fysieke moeder. "
 Benedikt instructeur Front-End

 



B E R O E P S O P L E I D I N G E N

Geregeld individuele gesprekken organiseren om de status van iedere cursist op te volgen 

Opdrachten moeten duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd zijn 

Lessen moeten gegeven worden op microsoft teams 

Opnames van de lessen moeten gedeeld worden op microsoft teams 

Agile methoden zoals pair programming zo veel mogelijk toepassen 

FASE 2: DE UNIFORMITEITSFASE 

Tijdens de maand augustus kwam team development meerdere keren samen om de digitale werking

te bespreken. Gezamenlijk werd er een analyse gemaakt op basis van de bevindingen van de eerste

paar maanden remote lesgeven. Deze analyse heeft vervolgens geleid tot een document met best

practices rond online lesgeven. Een greep uit dit document bevat onder andere volgende richtlijnen: 

Dit document werd gedurende de komende maanden verder aangevuld en verfijnd. Tegenwoordig

dient het als een richtlijn tijdens al onze online lessen. In deze zomerse periode kwamen ook de

cursistengroepen gedeeltelijk terug naar INTEC BRUSSEL, hetgeen ons voor een nieuwe uitdaging

stelde: remote lesgeven combineren met fysieke lessen. Groepen werden in 2 opgesplitst, lessen

werden voornamelijk online gegeven en oefeningen en groepsopdrachten werden fysiek uitgevoerd.

Op deze manier konden instructeurs gebruik maken het voordeel van het online lesgeven als van de 

 van fysieke lesmomenten. 

FASE 3: DE CONTROLE EN BIJSTUURFASE

Tijdens de laatste maanden van 2020 werd er terug full time remote lesgegeven. Instructeurs waren

op dit moment echter gewoon geraakt aan deze manier van werken. Tijdens wekelijkse teammeetings

worden eventuele moeilijkheden besproken en indien nodig aanpassingen gemaakt aan onze best

practices. Zo werden onder andere de richtlijnen rond de organisatie van de teams kanalen

bijgesteld om aanwezigheden van cursisten beter te registreren. 

Het team kijkt terug op deze periode als een intense leerperiode met veel overwonnen

moeilijkheden. Full time remote lesgeven blijkt mogelijk te zijn maar om al onze sterktes naar boven

te halen blijft fysiek contact toch wel nodig. Daarom kijkt het team uit naar een Corona vrije blended

learning omgeving.
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2.4.2 Ondersteuningsmaatregelen ivm COVID

Gratis codes van Telenet werden aangevraagd om cursisten internet aan te bieden. INTEC

BRUSSEL heeft zeven vouchers ontvangen voor een Telenetabonnementen van onder meer het

Telenet Wi-Free programma. Hiervan zijn er reeds vijf gebruikt, De twee overige zijn tot

30/06/2021 te gebruiken. De gebruikte vouchers zijn als volgt verdeeld: 1x ICT Security, PC

Netwerktechnicus met taal 1 en 2: elk één, en 2 voor PC en Netwerktechnicus met taal 4. 

Lesmateriaal werd beschikbaar gesteld na de lessen.  

Extra ondersteuning werd aangeboden indien nodig. Instructeurs gaan zeker in de beginperiode

vaak over de grens qua tijdsbesteding. Vragen beantwoorden in het weekend en zelfs ‘s nachts

zijn veel voorkomende verhalen.  

Er werd een open leercentrum geïnstalleerd om cursisten met zware problemen op te vangen. 

De mogelijkheid om laptops uit te lenen werd uitgebreid. 

Sommige cursisten hebben vaak een complexe thuissituaties vb.: geen internet, geen computer,

drukke familie, psychische problemen. Dit zorgt er voor dat communicatie niet altijd even vlot

verloopt, maar ook dat sommige cursisten zeer slechte omstandigheden hebben om te studeren. Om

al deze problemen op te lossen werden er tal van kleinere maatregelen genomen:  

 

B E R O E P S O P L E I D I N G E N
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In 2020 ondernam INTEC BRUSSEL actie om cursisten met een moeilijke thuissituatie toch mee

lessen te laten volgen. Er werd een groot lokaal met goede ventilatie opengesteld om cursisten te

laten studeren op dagen dat het van thuis uit niet mogelijk was. Een speciaal uitgeruste ruimte in

INTEC BRUSSEL waar cursisten al dan niet onder begeleiding zelfstandig leren. De

standaarduitrusting van een open leercentrum bestaat uit computers of laptops met

internetverbinding, 

Het open leercentrum is 100% operationeel. Het is één fysieke ruimte die is opgedeeld in twee delen.

Er kunnen vijf cursisten coronaveilig plaats nemen, waarvan er drie een PC van INTEC BRUSSEL

gebruiken, en twee plaatsen voorzien zijn voor cursisten die hun eigen laptop meebrengen. Dit

systeem werkte goed en zorgde ervoor dat we de meest kwetsbare cursisten konden ondersteunen

op de moeilijkste momenten. Daarnaast zorgt deze methodiek dat de cursist aanmoedigt wordt om

het leren stapsgewijs steeds meer zelf in handen te nemen. In 2020 werd deze aanpak bevestigd

onder de naam: ‘studeren in het open leercentrum’. 

 

B E R O E P S O P L E I D I N G E N

2.4.3 Open leercentrum
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2.5 Overzicht van de beroepsopleidingen bij INTEC BRUSSEL

OPLEIDINGEN OPLEIDINGSUREN AANTAL KEER DUUR

PC- en Netwerktechnicus

PC- en Netwerktechnicus 
met taalondersteuning

TECHNISCHE OPLEIDINGEN

1220u 2 x per jaar 9 maanden

1550u 4 x per jaar 1 jaar

6  maanden1 x per jaar845u

845u

680u

ICT Systeembeheer 

ICT Netwerkbeheer 

ICT Netwerken-, Server en Internet
Security Specialist (Windows & Linux)

 

1 x per jaar

1 x per jaar

6  maanden

6  maanden

DEVELOPMENT  OPLEIDINGEN

.NET Developer

JAVA EE Developer

JAVA EE Developer met 
optie app’s en IoT

1200u

1500u 

1500u

1 x per jaar

3 x per jaar

1 x per jaar

12 maanden

12 maanden

12 maanden

DIGITAL SKILLS OPLEIDINGEN

Front-END Developer 420u 2 x per jaar 5 maanden

SECTORALE ORIËNTATIE INFORMATICA

Sectorale Orientatie Informatica 96u 3 x per jaar 4 weken

Onze opleidingen worden gesubsidieerd door onze partners: VDAB en het Europees Sociaal Fonds.

Het aanbod van beroepsopleidingen is in 2020 gegroeid met twee opleidingen development.

Namelijk de Front-End developer en de Web developer Engelstalig. 

Het aanbod van de digital skills is echter beperkt geweest in 2020. Tenslotte werd ook het aanbod

van de sectorale oriëntatie informatica gehalveerd. Tevens is dit het laatste jaar dat INTEC BRUSSEL

deze oriëntaties faciliteert. Een overzicht van alle opleidingen wordt gegeven in volgende tabel.

Daarnaast geeft de tabel een overzicht van de opleidingsuren, frequentie en duur van elke opleiding

weer. 

WEB Developer ENG

FRONT- END Developer 

1 x per jaar

1 x per jaar

7 maanden

7  maanden

1050u

1050u
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2.5.1 IT Infrastructuur opleidingen

Gedurende een IT-infrastructuur opleiding wordt de nodige theorie aangeboden, maar de

klemtoon ligt steeds op de praktijk. De cursisten leren vaardigheden aan die actueel worden

gevraagd op de arbeidsmarkt. Ze krijgen de keuze om éénmaal per week een specifieke module te

volgen. Zo kunnen ze zich differentiëren op de arbeidsmarkt alsook klemtonen leggen in hun

ontwikkeling. De IT-infrastructuur opleidingen zijn gelijklopend met de opleidingen in 2019. 

Dit jaar werden er twee PC- en Netwerktechnicus opleidingen georganiseerd. De opleiding duurt

9 maanden en zijn goed voor elk 1220 uren les. De cursisten dienen weinig tot geen voorkennis in

de IT te hebben en zijn ingeschreven als werkzoekende bij ACTIRIS en VDAB. Tijdens de opleiding

worden de cursisten voorzien van een grondige basis van Windows Client, configuraties en

CISCO-netwerking. Na deze opleiding kunnen de cursisten onder meer aan de slag als

Netwerktechnicus of Supportmedewerker.

2.5.1.1 PC- en Netwerktechnicus 
 

INHOUD OPLEIDING

0 5 10 15 20 25

Jongeren 

Brusselaars 

Mannen 

PROFIEL VAN DE CURSISTEN

PROFIEL: 
PC- EN NETWERKTECHNICUS 2019

Deze opleiding kan op veel interesse rekenen van zowel Brusselaars als jongeren. Deze trend is in lijn met het

profiel van 2019.
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DOORSTROMING

Uitsluitend voor de opleiding PC- en Netwerktechnicus die begon in januari 2019 en eindigde in
januari 2020 hebben we reeds de tewerkstellingscijfers. Rekening houdend dat de PC en
Netwerktechnicus opleiding één jaar duurt met een nazorg van 6 maanden. Verder illustreert de
bovenstaande tabel de dezelfde opleidingen die in 2020 zijn gestart. De tewerkstellingscijfers nog
niet volledig aangezien één van de twee opleidingen die gestart is in 2020 net is geëindigd.
Bijkomend is de nazorg voor beide opleidingen verlengd met drie maanden, dat geeft een totale
nazorg van negen maanden. 

We zien dat 66,70% van de cursisten op de arbeidsmarkt terecht is gekomen. Daarnaast heeft 25%
van de cursisten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een stage te volgen na de opleiding. Tot
slot heeft maar liefst 91.66% van de cursisten een certificaat behaald in 2020.  

De doorstroomcijfers voor de opleidingen die eindigen in 2021 zijn onder voorbehoud. Maar liefst
58.3% van de cursisten heeft een job gevonden in een periode waarbij het betreden van de
arbeidsmarkt toch niet altijd evident is onder de huidige corona epidemie. De huidige cijfers geven
ook aan dat er op dit moment niemand een stage loopt. Belangrijk is hierbij is wel dat INTEC
BRUSSEL  IBO formule mogelijk maakt voor de cursisten. Een IBO is een individuele
beroepsopleiding. Als je een IBO-contract afsluit, volg je gedurende 1 à 6 maanden een opleiding op
de werkvloer. Je kan aan de slag in een bedrijf, ook al heb je geen ervaring. Cursisten krijgen een
contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf als de IBO succesvol is afrondt. Tenslotte
hebben 75% van de cursisten die de opleidingen hebben voleindigd dit gedaan met een certificaat. 
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Sedert 2019 organiseert INTEC BRUSSEL vier keer de opleiding ‘PC- en Netwerktechnicus met
taalondersteuning’ De vraag van potentiële cursisten om een extra opleiding te organiseren was
groot en is nog steeds enorm hoog. Het aantal inschrijvingen dat binnenkomen voor deze opleiding
is één van de hoogste (zie overzicht opleidingsaanbod).  

Deze opleiding is technisch hetzelfde als de PC- en Netwerktechnicus. Echter bij deze opleiding
krijgen de cursisten in de eerste zes maanden Nederlandse les van CVO Lethas in de voormiddag.
Het minimum Nederlands taalniveau om in de opleiding te kunnen starten is 2.1. De opleiding duurt 1
jaar, waarbij iedere opleiding 1550 lesuren telt. 

2.5.1.2 PC- en Netwerktechnicus met taalondersteuning

INHOUD OPLEIDING

PROFIEL VAN  DE CURSISTEN
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Bovenstaande tabellen visualiseren het profiel van de cursisten die deelnamen aan de opleiding
PC- en Netwerktechnicus met taal. De linker tabel weergeeft het profiel van de cursisten die in
2019 zijn gestart met de opleiding. De rechtse tabel weergeeft het profiel van de cursisten die in
2020 zijn gestart met de opleiding. Deze cijfers worden bijgehouden om meer inzicht te
verkrijgen in het profiel van de cursist enerzijds en anderzijds om de quota’s van de VDAB te
monitoren. 

Voor de opleidingen PC- en Netwerktechnicus met taal van 2019 kunnen we concluderen dat de
cijfers voor jongeren in de dezelfde lijn zijn als 2020. Ongeveer één derde van de cursisten is
jonger dan 30 jaar. We zien wel een daling van Brusselaars in deze opleiding. De opleidingen die
gestart zijn in 2019 bestonden voor 78% uit Brusselaars in tegenstelling tot de opleidingen die in
2020 zijn gestart waarbij slechts 42% van de cursisten woonachtig zijn in Brussel. Het aandeel
mannelijke deelnemers is hetzelfde als in 2019. 
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In deze onderstaande grafieken werden de tewerkstellingscijfers van de opleidingen die eindigden in
2020 opgenomen. De eerste grafiek is een weergave van de vier identieke opleidingen die in
hetzelfde jaar zijn gestart. De volgende grafiek visualiseert het percentage van de cursisten die een
certificaat hebben behaald op het einde van de opleiding. Rekening houdend dat de opleiding zijn
geëindigd 2020 wil dit zeggen dat de tewerkstellingscijfers nog niet volledig zijn aangezien deze
opleidingen genieten van een verlening van de nazorg.  

Over het algemeen kan er gesteld worden dat de cijfers voor tewerkstelling aan de lage kant zijn. 
 Onder andere door de COVID-epidemie is het voor veel cursisten moeilijker om de arbeidsmarkt te
betreden. Echter hopen we toch dat de extra drie maanden nazorg de juiste ondersteuning kan
bieden om de drempel naar de arbeidsmarkt te verkleinen. 

Tenslotte zien we een hoge percentages voor het voleindigen van de opleidingen. Deze kunnen
verklaard worden door de flexibiliteit en het digitaliseren van de leerwerkvormen die de instructeurs
aanbieden. Daarnaast verliezen cursisten minder tijd onderweg en is het sociaal leven stilgevallen. Al
deze factoren geven cursisten meer tijd en kansen om de opleiding te voleindigen. 

DOORSTROMING
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Deze opleiding richt zich tot werkzoekenden met een voorkennis in Windows besturingssystemen en
netwerken. We verwachten dat de kandidaten termen kennen zoals DNS, MAC adress en SSID. Iedere
opleiding wordt één keer per jaar georganiseerd en telt 845 uren opleiding. Na de opleiding kunnen
de cursisten onder meer aan de slag als Systeem- en Netwerkbeheerder, Field engineer of IT-
specialist.

2.5.1.3 ICT Netwerkbeheer en ICT Systeembeheer 

INHOUD OPLEIDING

PROFIEL VAN  DE CURSISTEN

In de bovenstaande grafieken worden de cursisten die hebben deelgenomen aan de opleiding
systeembeheer uitgebreid geanalyseerd en vergeleken met de gegevens van 2019. 

In beide grafieken zien we dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. In 2019 was er geen cursist van
het vrouwelijk geslacht en in 2020 zien we dat drie van twaalf cursisten van het vrouwelijk geslacht
waren. We kunnen dus spreken van een stijging in 2020. 
 
Het aantal jongeren (- 30 jaar) loopt gelijk met de andere IT-infrastructuur opleidingen. Eén van de
twaalf cursisten die deelnamen aan de opleiding in 2019 is woonachtig in Brussel. Voor de opleiding
die is gestart is in 2020 zien we een stijging in deze doelgroep. Liefst vijf van de twaalf cursisten
woont in Brussel.  
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Bovenstaande grafieken geven een beeld van de cursisten die de opleiding netwerkbeheer hebben
gevolgd in 2019 en 2020. 
 
Voor de cursisten die jonger zijn dan 30 jaar zien we dat het aantal gelijkt loopt voor 2019 en 2020. 
 Het aantal Brusselaars is gedaald voor de deze opleiding. Zo zien we dat drie van de twaalf cursisten
die deelnamen in 2019 uit Brussel kwamen. In 2020 was dit slechts één van de twaalf cursisten. 

De laatste twee jaren heeft slecht één vrouw deelgenomen van de in totaal vierentwintig deelnemers
voor deze opleiding. Ondanks onze extra inzet merken we dat het toch moeilijk is om vrouwen te
bereiken voor deze opleiding. 
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Cisco Instructeur Badge van BASIC instructor training Center 
Linux Essentials van Linux Professional Institute 
Cybersecurity Essentials van Cisco 

ITN instructeur van BIASC instructor training Center

Wist je dat.
Ook de instructeurs van het team IT Infrastructuur zijn niet bij de pakken blijven zitten. Ze hebben
certificaten behaald. Omar, de laboverantwoordelijke van INTEC BRUSSEL heeft drie certificaten
behaald:

 Yaman, instructeur netwerken heeft zich bijgeschoold en een certificaat behaald.



B E R O E P S O P L E I D I N G E N

Onderstaande grafieken geven een overzicht van de doorstroming van de opleiding
systeembeheer. We vergelijken de cijfers van 2019 en 2020 voor deze opleiding. 

De opleiding Systeembeheer die in 2019 is gestart kende een doorstroom van 66.7% naar werk. In
tegenstelling tot 2019 heeft de opleiding die 2020 is gestart slechts een doorstroming van 42%. 
 Een kanttekening hierbij is dat de nazorg voor de cursisten die gestart zijn in 2020 verlengd is en
dus nog loopt. In 2020 was het moeilijk om de arbeidsmarkt te betreden omwille van de COVID- 19
pandemie. Onze consulenten en cursisten deden enorm hun best of om aan een job te geraken
maar dat bleek een moeilijke opgave. 

Cursisten krijgen de kans om na hun opleiding een stage te volgen. Zowel voor 2019 en 2020 heeft
slechts 8% van de cursisten een stage gelopen. Tenslotte is het aantal cursisten dat een
certificaat wel gestegen. In 2019 behaalde 75% van de cursisten een certificaat op het einde van
de opleiding. Voor de opleiding die gestart is in 2020 ligt dit op 91.7% een enorme stijging.  In juli
2021 zullen we pas een volledig overzicht hebben over de tewerkstellingscijfers. De nazorg zal dan
eindigen. 
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De grafiek hiernaast weergeeft de
tewerkstellingscijfers voor de opleiding
netwerkbeheer die in 2019 is gestart en waarbij
de nazorg is afgelopen. Voor deze opleiding heeft
67% van de cursisten werk gevonden.  Niemand
heeft een stage gelopen na de opleiding.
Tenslotte heeft 67% van de cursisten een
certificaat behaald. 
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2.5.1.4 ICT-Netwerken-, server en internet Security Specialist (Windows en Linux)

De opleiding richt zich tot werkzoekenden met een goede kennis van netwerken en servers. Tijdens
de opleiding leren de cursisten de laatste securitytechnologieën. De opleiding wordt jaarlijks
georganiseerd en neemt 680 lesuren in beslag. Na de opleiding vinden de cursisten een job als ICT
Security Specialist, System Engineer of ICT Consultant.

We concluderen dat de opleidingen waarvoor het meest voorkennis voor vereist is, het
moeilijkst is om vrouwen aan te trekken. Ook jongeren zijn moeilijker te vinden voor een
opleiding waar veel voorkennis voor nodig is. Verder is het profiel in 2020 heel vergelijkbaar met  
2019. 

INHOUD OPLEIDING
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Omwille van de voorkennis zien we een grotere uitval in deze opleiding wegens technisch
ongeschiktheid. In de onderstaande grafieken worden de tewerkstellingscijfers voor 2019 en
2020 weergeven. 

Uit de cijfers leidt men af dat de doorstroom naar werk 63.7% is ook voor 2020 zien we hetzelfde
cijfer. Zowel in 2019 als 2020 hebben cursisten van deze opleiding een stage gelopen. In 2019 was
dit 16% een daling tegen over 2020 waarbij slecht 9% een stage heeft gelopen. Het aantal
cursisten die een certificaat hebben behaald is in stijgende lijn. Het tewerkstellingscijfer is nog
niet definitief de nazorg loopt nog tot maart 2020. 
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TEWERKSTELLING SECURITY SPECIALIST 2019
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Mijn grootste uitdaging was.... 
“Een persoonlijke band scheppen met de cursisten, om ze op die manier meer vertrouwen te
geven om naar me toe te komen als ze problemen hebben. Het op afstand lesgeven werkt niet
voor cursisten die anders te verlegen zijn.” Pearl, instructeur JAVA  
 



B E R O E P S O P L E I D I N G E N

Tijdens de twaalf maanden durende opleiding wordt de cursist omgevormd tot Back-end Java EE
Developer. Na de opleiding kunnen ze webapplicaties bouwen en onderhouden die gebruik maken
van technologieën als: Java 11, Spring, maven, JPA, SQL, HTML, css, javascript. 

Als slot van de opleiding wordt een eindproject uitgewerkt, gebruik makend van agile
methodologieën en scrum. De cursisten werken samen aan een praktisch probleem waarmee ze in de
bedrijfswereld geconfronteerd kunnen worden.  

Deze opleiding werd in 2020 driemaal georganiseerd, in 2018 was dit slechts twee keer. We zagen
dat er nog heel wat bekwame kandidaten in de kou bleven staan en hebben daarom ons aanbod
vergroot. Eén opleiding JAVA Developer is goed voor 1500 lesuren. 
 

2.5.2.1 Java EE Developer

Binnen INTEC BRUSSEL worden er jaarlijks meerdere Development opleidingen aangeboden.
Marktgerichte technologieën en methodologieën worden de cursisten eigen gemaakt in opleidingen
die maximaal één jaar duren. De instructeurs gaan samen met de cursisten op zoek naar antwoorden
op de vragen van de toekomst: “Hoe verwerken we data?”, “Hoe tonen we deze data aan gebruikers?”
en “Hoe beschermen we deze data?”. 

Bovenstaande grafiek visualiseert het profiel van de cursisten die de opleiding JAVA EE Developer
hebben gevolgd. In de linkse grafiek zien we het profiel van alle cursisten die in 2019 gestart zijn in
een Java-opleiding en de rechtse grafiek voor 2020. De JAVA-opleiding is een driejaarlijkse opleiding.  

Het profiel in 2019 is in dezelfde lijn als het profiel van 2020. Opvallend is wel dat het aantal
vrouwelijke deelnemers voor de opleiding in stijgende lijn is. In 2019 was acht van de eenenveertig
deelnemers van het vrouwelijk geslacht. In 2020 is dit gestegen naar twaalf van de tweeënveertig
deelnemers. Een positievei evolutie in het profiel voor deze opleiding. 

2.5.2 Development opleidingen

INHOUD OPLEIDING
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DOORSTROMING

 
In de grafiek hiernaast wordt de
tewerkstellingscijfers voor de Java-groepen
die starten in 2019. De opleiding zijn niet
allemaal geëindigd. Zo loopt de nazorg nog
voor de opleiding die in Oktober 2019 is
gestart. Deze eindigde in oktober 2020 maar
geniet nog van negen maanden nazorg omdat
deze opleiding doorging tijdens de COVID-
epidemie. De tewerkstellingscijfers zijn dus
nog voorlopig. 
 
Verder worden de drie opleidingen die
jaarlijks plaatsvinden vergeleken met elkaar..
Hierdoor krijgen we een algemeen overzicht
van het doorstroom percentage naar werk. De
Java-opleiding die in januari gestart is kent
het hoogste werkpercentage. In de opleiding
die in maart is gestart zien we dat slecht 64%
van de deelnemers werk hebben gevonden.
Dit is onder andere te wijten aan de COVID-
epidemie die startte in maart 2020. 

Verder zien we een lichte stijging bij het
aantal cursisten die de opleidingen
voleindigen. In januari heeft 85% van de
deelnemers zijn opleiding voleindigd. Van de
deelnemers die in maart zijn gestart heeft
78% zijn opleiding voleindigd en tenslotte
heeft in oktober iedereen de opleiding
voleindigd.  
 

TEWERKSTELLING
JAVA  EE DEVELOPER  2019-2020

Werk
voleindigd

92.6%

85.7%

64%

78%

100%

50%

"Online werken is cool, deze periode geeft mij geleerd dat men kan zich vrij goed aanpassen naar
nieuwe omstandigheden. Ik heb kans gekregen om zelfstandiger te worden en mij doel en agenda

beter te organiseren naar betere resultaten toe voor mij persoonlijk, studenten en Intec. "
Kenan instructeur .NET
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DOORSTROMING

De opleiding JAVA EE Developer met optie app’s en IoT richt zich tot werkzoekenden met interesse
in programmatie met Java. Tijdens de opleiding richt men zich specifiek op communicatie met een
breed scala aan elektronische toestellen (Raspberry PI, Arduino, sensoren, actuatoren…). Deze
elektronica levert ons data die vervolgens met Java apps verwerkt kunnen worden tot informatie die
getoond kan worden aan eindgebruikers via een dashboard.   De opleiding wordt jaarlijks 
 georganiseerd en neemt 1500 lesuren in beslag.

2.5.2.2  JAVA EE Developer met optie app’s en IoT

INHOUD OPLEIDING

Onderstaande grafieken geven een beeld van de deelnemers die deelname aan de opleiding Java IoT
in 2019 en 2020.  

Onder de doelgroep ‘jongeren’ zien we een stijging. In 2019 was vijf van de twaalf jonger dan dertig
jaar en in 2020 is dit acht van de dertien deelnemers. Verder is er een enorme stijging van
Brusselaars in de deze opleiding. Vier van de twaalf deelnemers in 2019 woont in Brussel. In 2020 is
dit al tien van dertien deelnemers. Het aantal deelnemers van de vrouwelijke geslacht blijft ongeveer
hetzelfde. 
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B E R O E P S O P L E I D I N G E N

Bovenstaande grafieken weergeven de tewerkstellingscijfers voor opleidingen die gestart zijn in 2018
en 2019 en geëindigd zijn in 2019 en 2020. De opleiding Java IoT duurt één jaar. De
doorstromingscijfers voor de opleiding die startte in 2020 is nog niet gekend, aangezien de opleiding
nog lopende is tot maart 2021.  

Uit de bovenstaande tabel kunnen afleiden dat er steeds meer mensen de opleiding voleindigen en
een certificaat behalen. Uit de deelnemers die in 2018 zijn begonnen vond 16% een stageplek na de
opleiding. In 2019 was dit 31% procent, een stijging met de helft. Ook vinden steeds meer en meer
mensen hun weg naar de arbeidsmarkt.  
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B E R O E P S O P L E I D I N G E N

2.5.2.3 .NET Developer

Waar JAVA-centraal stond in de bovenstaande opleidingen, staat C# (of .NET) centraal in deze
éénjarige opleiding. De opleiding is goed voor 1500 lesuren. Na de opleiding kunnen de cursisten
webapplicaties bouwen en onderhouden die gebruik maken van technologieën als: C#,  ASP.NET
MVC, nuget, Entity framework, SQL, HTML, css, javascript. Deze technologieën omvatten een zeer
breed toepassingsgebied en dit maakt de cursisten multi-inzetbaar op de werkvloer. De opleiding
eindigt met een uitgebreid eindwerk.

INHOUD OPLEIDING
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Hierboven zien we het profiel van alle cursisten die in 2019 en 2020 gestart zijn in een .NET
opleiding.  Beide groepen bestaan uit veertien deelnemers. Het profiel van 2020 is in dezelfde lijn als
in 2019 voor het aantal jongeren en mannen in de opleiding. In 2020 zien we een daling van het
aantal Brusselaars. Drie van de veertien deelnemers is woonachtig in Brussel. In tegenstelling tot
2019 zijn er vijf van de veertien deelnemers Brusselaars.  Verder zijn de profielen vergelijkend voor
beide jaren.  
 

niet aanwezig
aanwezig

niet aanwezig
aanwezig

P A G I N A  3 4



B E R O E P S O P L E I D I N G E N

DOORSTROMING

Onderstaande grafieken weergeven de tewerkstellingscijfers voor de .NET opleiding. Deze opleiding
duurt één jaar. Opleiding die start in 2018 is geëindigd in 2019 en die van 2019 is geëindigd in 2020.
Deze opleiding geniet tevens ook van een verlengde nazorg van negen maanden. Alle opleidingen die
bezig zijn waren in 2020 genieten van een verlengde nazorg van drie maanden.
 
In de opleiding .NET Developer die eindigde in 2019 is bijna 73% van de cursisten op de arbeidsmarkt
terecht gekomen. Aangezien nazorg voor de opleiding .NET Developer die startte in 2019 nog
lopende is zijn deze tewerkstellingscijfers nog niet volledig. 
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B E R O E P S O P L E I D I N G E N

2.5.2.4  Front-End Developer

In 2020 werd er een extra opleiding in samenwerking met VDAB opgestart: FRONT-END Developer.
Deze opleiding zal langer en diepgaander zijn dan de huidige ‘digital skills Front-end opleiding’.
Hiermee gaan we in op de grote vraag van onze cursisten. Deze trend zien we ook in de extra
opleidingen die gestart zijn in 2020 (namelijk: de opleiding PC- en Netwerktechnicus met
taalondersteuning). Front-end Developer Digital Skills is in 2020 tweemaal georganiseerd. In 2020
startte in totaal vier keer een Front-End opleiding op. 
 
Tijdens de cursus leren de cursisten om mooie en gebruiksvriendelijke websites te bouwen. Eerst
worden ze ondergedompeld in de programma’s HTML, CSS en Javascript. Daarna gaan zij ook aan de
slag met praktische voorbeelden en leren aantrekkelijke websites bouwen. De opleiding neemt 1050
lesuren in beslag.

INHOUD OPLEIDING
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De doorstromingscijfers voor de opleiding die startte
in 2020 is nog niet gekend, aangezien de opleiding nog
lopende is tot april 2021.

 
De grafiek hiernaast weergeeft het profiel van
deelnemers van de Front-End opleiding. In totaal
hebben twaalf cursisten deelgenomen aan de opleiding
in het jaar 2020.  

 
Opvallend hierbij is dat acht van de twaalf cursisten
jonger is dan dertig jaar. We kunnen concluderen dat
deze opleiding erg in trek is bij de jongere bevolking.
Verder waren er drie van de twaalf cursisten
woonachtig in Brussel. Tenslotte zien we dat deze
opleiding ook in trek is bij de vrouwelijke bevolking
maar liefst vijf van de twaalf deelnemers is van het
vrouwelijke geslacht. Dit is enorm veel voor een
informatica opleiding. 
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2.5.2.5  WEB Developer Engelstalig

In 2020 werd er een extra opleiding in samenwerking met VDAB opgestart: Web Developer
Engelstalig. Deze opleiding zal langer en diepgaander zijn dan de huidige ‘digital skills Front-end
opleiding’. De opleiding zal daarenboven ook nog in het Engels worden gegeven. Hiermee gaan we in
op de grote vraag van onze cursisten die niet Nederlandstalig zijn. Deze trend zien we ook in de
extra opleidingen die gestart zijn in 2020 (namelijk: de opleiding PC- en Netwerktechnicus met
taalondersteuning). 

INHOUD OPLEIDING
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In de grafiek hiernaast wordt het profiel
geschetst van de cursisten die hebben
deelgenomen aan de Web Developer Engelstalig.  

De groep bestaat uit twaalf deelnemers. Drie van
de twaalf deelnemers is jonger dan dertig jaar.
Verder is de helft van de deelnemers woonachtig
in Brussel. We kunnen dus rekenen op zowel
interesse van Brusselse werkzoekende als
Vlaamse werkzoekende.  Negen van de twaalf
deelnemer is van het mannelijk geslacht. Net
zoals de andere opleiding is verdeling niet gelijk. 

De doorstromingscijfers voor deze opleiding die
startte in 2020 zijn nog voorlopig aangezien de
nazorg nog loopt 2021. We zien dat 33% van de
deelnemers hun weg heeft gevonden naar de
arbeidsmarkt. Verder heeft maar liefst 91% de
opleiding tot een goed einde gebracht. Tenslotte
heeft 16.7% van de deelnemers een stage
gevonden. Momenteel bevinden zich zeven van de
twaalf deelnemers nog in de nazorg en worden ze
intensief begeleid. 
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2020 was een jaar waarbij team development ondersteund werd door  twee stagairs: Adnan en Cal. Zij konden op
INTEC BRUSSEL ervaring opdoen met respectievelijk reclamewerk en instructeurskennis. Adnan hielp mee met
het aanmaken van de digitale infosessie, zo was hij de cameraman en de editor van de uiteindelijke infosessie
YouTube video.  Cal assisteerde het team als hulpinstructeur door cursusmateriaal te proofreaden en cursisten
met moeilijkheden te begeleiden. 
                                                 
In 2021 zal Yilmaz Mustafa, Stagiair Java Instructeur, Intec Brussel het developerteam versterken. Wij konden hem
alvast interviewen.

Stage bij INTEC BRUSSEL. Hoe voel je je bij INTEC BRUSSEL, wat vind je van de organisatie?
Ik heb veel geluk en gemotiveerd om de kans te krijgen om te werken in Intec Brussel, waar ik begon als student.
De collega's in INTEC BRUSSEL willen altijd helpen. Dit is voor mij de belangrijkste factor om aan de
werkomgeving te wennen. Ook ken ik mijn functieomschrijvingen heel goed, aangezien de werkdivisie erg goed
gescheiden  is. Dit maakt mijn werk gemakkelijker en verhoogt mijn productiviteit. Maar het allerbelangrijkste is
dat ze altijd openstaan voor vernieuwende ideeën en,ondanks dat ik stagiair ben, kunnen de ideeën die ik
presenteer serieus worden genomen en toegevoegd, zolang het maar ongelooflijk motiverend is.

Wat is de inhoud van je stage? 
Tijdens de stage leer ik over veel vakken die veel ervaring vereisen, zoals hoe je een effectieve instructeur wordt,
hoe je het curriculum volgt, hoe je studenten het meest eeffectieve lesgeeft. Daarnaast hoop ik ervaring op te
doen met teamwork, collaboratieve codeontwikkeling, testvoorbereiding en analyse van testresultaten.

Wat hoop je in de toekomst te bereiken?
Voor mij is programmeren geen beroep, het is een manier van leven. Het enige dat ik in de toekomst of vandaag
succesvol wil zijn, is om meer problemen op te lossen, mijn passie voor software bij andere mensen bij te brengen
en innovatieve applicaties in mijn organisatie te ontwikkelen.Alvast bedankt voor de opportuniteit,

STAGAIRS BIJ DEVELOPMENT 
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INTEC BRUSSEL vindt de toekomst van zijn cursisten belangrijk. Daarom bieden wij een opmerkelijk
aanbod van certificeringsmogelijkheden aan. Een certificaat toont namelijk de nodige expertise aan
van een bepaald praktijkgericht ICT-vakgebied. Aangezien dit een brug is tussen opleiding en de
arbeidsmarkt, zorgt INTEC BRUSSEL ervoor dat deze certificaten gratis zijn voor cursisten en dit tot
zes maanden na de opleiding.  

Het certificeren van cursisten development verliep in 2020 niet veel anders als tijdens de andere
jaren. De grote uitzondering hier was de sluitingsmomenten van de examencentra die soms roet in
het eten gooiden. Uitstel betekende vaak echter geen afstel en vele cursisten vonden alsnog hun weg
tot een certificering. Zo zijn er vijf cursisten die het OCA 8 certificaat hebben behaald. Tenslotte
heeft één cursist het PCAP-31-02 certificaat behaald. 

De infrastructuuropleidingen hadden hier minder last van. In 2020 hebben negen cursisten hun
certificaat behaald ao vijf CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), twee CCNA (Cisco
Certified Network Associate), één ITIL en tenslotte één MTA. Dit is een stijging tegenover de cijfers
van 2019 waarbij er 6 certificaten behaald werden door de cursisten. Oa drie CCENT (cisco), één
CCNA (cisco), één ITIL en tenslotte één CCNA security. 
 

2.6 Certificering

Ons opleidingscentrum is een Cisco academie, waar onze Cisco Certified Academy Instructors elke
cursist toegang geven tot de Cisco Netspace. Deze cloud-based ruimte geeft de mogelijkheid tot het
behalen van CCENT, CCNA of CCNA-security certificaat en de daarbij horende finals. In ons labo is
er voor elke student individuele Cisco-apparatuur voorzien om up-to-date praktijkervaring te
verwerven en hen zo uit te rusten met de nodige jobskills.

2.6.1 Cisco Academy
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B E R O E P S O P L E I D I N G E N

2.6.2 Microsoft certificering

Binnen de Microsoft certificeringen zijn er vijf categorieën waarin je je kan specialiseren: office,
desktop, server, database en development. Op gebied van server geven we de studenten alle
beschikbare kennis en materiaal mee om een MTA (Microsoft Technology Associate) certificering
te behalen. Ook binnen .NET Development zijn er verschillende mogelijkheden om je te certificeren
als MTA. Hier heb je de keuze tussen Software, Windows, Web, .NET of HTML5 fundamentals. Wie
meer ambieert kan ook kiezen voor een MCSA of MCSD certificaat. 

Hoe begeleiden we onze studenten doorheen dit proces?
Bij inschrijving wordt iedere student van INTEC BRUSSEL automatisch lid van de Microsoft Academy,
een platform waar je je op eigen tempo kan voorbereiden op Microsoft examens. Verder wordt alle
software via Dreamspark ter beschikking gesteld. Tot slot engageren onze professioneel geschoolde
instructeurs zich elke dag om de studenten via gevarieerde workshops en lessen alle tools en
vereiste kennis mee te geven.

2.6.3 Oracle certificering

Onze studenten JAVA EE Development en JAVA EE Developer met optie app’s en IoT krijgen alle
bagage mee om Oracle Certified Associate en Oracle Certified Professional te worden. Ten slotte is
INTEC BRUSSEL een GitHub Campus Program partner school. GitHub is het grootste onlinecode
sharing platform van het moment. Door partner te zijn geven we onze cursisten de mogelijkheid tot
gratis toegang op het platform en verschillende premium services.
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D I G I T A L  S K I L L S

Op vraag van Digital Belgium besloot INTEC
BRUSSEL in te tekenen op het organiseren van
de Digital Skills Modules voor werkzoekenden. 

Deze gespecialiseerde modules brengen de
cursisten op korte tijd kennis bij om aan de slag
te gaan als onder andere een IT-specialist.
Hierbij kunnen zij kiezen uit meerdere
trainingen.

Onderstaande grafieken geven een weergave van
de deelnemers die een Digital Skills training
hebben gevolgd bij INTEC BRUSSEL. We
vergelijken de trainingen die in 2019
georganiseerd werden en de trainingen die in
2020 georganiseerd werden.   

De eerste grafiek geeft een weergave van 2019.
In totaal namen er drieëntwintig cursisten
hieraan mee. Waarbij zes van de deelnemers
jonger was dan dertig jaar. Verder leefde tien
van de drieëntwintig in Brussel. Tenslotte waren
zestien van de drieëntwintig van de deelnemers
van het mannelijk geslacht.  

De onderste grafiek is een weergave van 2020. In
totaal namen achtentwintig cursisten deel aan
de trainingen. Onder hen waren er vier jonger
dan dertig jaar en woonde zes van hen in
Brussel. Ten slotte waren zes van de
achtentwintig deelnemers van het mannelijk
geslacht. We zien dat een Front-end opleiding
uitzonderlijk meer vrouwen aantrekt dan onze
Back-end Development opleidingen.  
Deze opleiding wordt volledig georganiseerd
door INTEC BRUSSEL. 
 

PROFIEL VAN DE CURSISTEN

In 2020 werden twee Front-end Development opleidingen georganiseerd. Tijdens de cursus leren de
cursisten om mooie en gebruiksvriendelijke websites te bouwen. Eerst worden ze ondergedompeld in
de programma’s HTML, CSS en Javascript. Daarna gaan zij ook aan de slag met praktische
voorbeelden en leren aantrekkelijke websites bouwen. De opleiding neemt 420 lesuren in beslag.

INHOUD OPLEIDING

PROFIEL: 
FRONT-END  DIGITAL SKILLS  FEB & AUG 2019
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Deze sessies staan open voor werkzoekenden die twijfelen of werken in de IT-sector iets voor hen is,
of ze de juiste vaardigheden hebben en of de beschikbare functies overeenkomen met de
vaardigheden die ze reeds bezitten. Vier weken lang gaan de cursisten intensief op verkenning in de
IT-sector.

Aan de hand van introductiedagen leren ze hoe het is om te programmeren en wat een technicus
allemaal doet. Daarnaast leren de cursisten de takenpakketten van de verschillende IT-beroepen
kennen. De SOI is niet uitsluitend richting de IT-wereld, ook kan de cursist nood hebben aan
intensieve taalbaden, werk of een andere opleiding. De SOI wordt op maat aangeboden aan de noden
van iedere kandidaat. Iedere kandidaat heeft een nazorg van 6 maanden na de SOI. Iedere Sectorale
Oriëntatie Informatica duurt 96 uren.

Onder covid is de sectorale orientatie helemaal online gegaan om tegemoet te komen aan de grote
vraag die er op dat moment was. Het online les geven was een uitdaging voor zowel de deelnemers
als de instructeur. De instructeur moest creatief te werk gaan met de lessen. Zo werden de lessen
digitaal gegeven via het platform teams. Cursisten kregen hun werkboek thuis opgestuurd op deze
manier konden goed de les meevolgen.

S E C T O R A L E  O R I Ë N T A T I E  I N F O R M A T I C A

De Sectorale Oriëntatie Informatica (SOI) ging in 2020 het derde projectjaar in. Van de Sectorale
Oriëntatie Informatica zijn er drie sessies doorheen het jaar.

INHOUD SECTORALE ORIËNTATIE INFORMATICA

DataSectorale Oriëntatie 
Informatica

Aantal Deelnemers

1

2

3

Totaal aantal deelnemers SOI

8

12

Januari 2020 

Maart 2020

Mei 2020 12

31
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Bij de Sectorale Oriëntatie Informatica is doorstroming naar verschillende gebieden mogelijk. Zo
gaat een groot deel deelnemen aan onze selecties of een taalbad volgen. In 2020 hebben we 31
mensen begeleid gedurende de sectorale oriëntaties informatica. Dat is een daling tegenover 2019
waarbij we 71 mensen hebben begeleid. Deze is daling is te wijten aan het feit dat de SOI 50 procent
minder is georganiseerd in 2020. Door hervormingen zal dit het laatste jaar zijn dat INTEC BRUSSEL
deze oriëntaties aanbied.

S E C T O R A L E  O R I Ë N T A T I E  I N F O R M A T I C A

Hier zien we de profielen van de deelnemers aan onze oriëntatiesessies voor de eerste helft van
2019. De sectorale oriëntatie kunnen rekenen op veel interesse van Brusselaars.

PROFIEL: 
SECTORALE ORIENTATIE INFORMATICA 
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De opdracht van team TWS SVH
en Communicatie kende ook een
wijziging in 2020. 

In mei vond de laatste sectorale
Oriëntatiesessie (SOI) plaats. Er
werden in 2020 drie groepen
begeleidt door INTEC BRUSSEL
in kader van de SOI. 

De aanvulling van communicatie
aan de opdrachten van dit team
zorgde ook voor een wijziging
van de aanpak. Het team
gebruikte 2020 om de nieuwe
leden in te werken en om de
aanpak op punt te stellen

T E W E R K S T E L L I N G

Cursisten volgen bij INTEC BRUSSEL niet alleen technische
lessen. Tijdens hun opleiding gaan ze ook actief op zoek naar
een job. Het team tewerkstelling en sociale vaardigheden
(TWS en SVH) ondersteunt hen daarbij. Ze begeleiden de
cursisten naar werk door middel van coaching,
sollicitatietraining en door hen in contact te brengen met
een uitgebreid netwerk van bedrijfscontacten. 

Het Team Tewerkstelling en Sociale vaardigheden kende een
aantal veranderingen in 2020. Communicatie maakt nu
onderdeel uit van het takenpakket van de consulenten van
team Tewerkstelling en Sociale vaardigheden. Deze opdracht
werd in 2020 ondergebracht in één functie, maar zal verder
geïntegreerd worden binnen het team. Het team telt nu zes
consulenten (inclusief teamleider). 

5.1 Algemeen

5.1.1 Verschuivingen onder COVID

In maart kwam er door de COVID-19 maatregelen een extra uitdaging om deze werking ook
bruikbaar te maken via blendedlearning. Dit resulteerde in een modulaire aanpak van de lessen die
gegeven worden door dit team waardoor de ‘flow’ en begeleiding sterker benadrukt wordt voor de
cursisten.

Elke cursist start het traject met een gerichte reflectie over de doelstelling van de opleiding en hun
persoonlijke doelstelling. Daarna worden de communicatieskills van de cursisten aangepakt. Elke
opleiding krijgt nu een introductie in communicatie waarbij er wordt stilgestaan bij de verschillende
vormen van communicatie die mogelijk zijn. De presentatie blijft behouden. De cursisten tackelen
elke jaar met verve deze uitdaging en dit zorgt steenvast voor een moment van plezier waarbij ze
elkaar beter leren kennen. 

Daarnaast komen er nog steeds gerichte rollenspellen aan bod. Deze worden begeleid door de
consulenten en instructeurs. De begeleiding wordt dan verder gezet in de vorm van een
voorbereiding voor het sollicitatieproces. Cursisten reflecteren wederom over hun kwaliteiten, staan
stil bij hun aanpak en de mogelijkheden die zij zien op de arbeidsmarkt. De klasiekers zoals cv,
motivatiebrief en Linked In blijven deel uit maken van deze voorbereiding. 
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In 2020 werd er een extra sollicitatieoefening toegevoegd aan de planning van elke opleiding. De
cursisten krijgen een simulatie van een technische mondelinge proef voorgeschoteld. Deze
aanvulling komt er op vraag van de cursisten. Tot slot blijft er na oefenen ingezet op een
persoonlijke begeleiding tijdens het sollicitatieproces. 

Elke module werd in tweevoud uitgewerkt. Er is een digitale versie als een live versie voorzien. In
2020 loonde deze aanpak. De maatregelen kende immers versoepelingen en verstrengingen
doorheen het jaar. De consulenten konden zich gemakkelijk aanpassen aan de wijzigigen van aanpak.
Het team ging hiervoor creatief aan de slag. Er werden websites gemaakt, sociopoly werd digitaal
gespeeld, powerpoints en rollenspellen werden aangepast, … . 

De communicatie naar cursisten toe werd ook op punt gesteld. De kanalen van TEAMS waren hier
faciliterend. De laagdrempelige communicatie zorgde er eveneens voor dat cursisten vlot contact
leggen en bijkomende vragen stellen. 

INFOSESSIE 
De consulent communicatie trok de realisatie van de online infosessies. Maandelijks worden er
verschillende live streams georganiseerd. Deze werden na feedback van partners nog aangescherpt. 
De consulenten Ilka en Ilse verdienen hier ook een pluim voor hun werk als invallende regisseurs. 
De stagiaire van Development hielp eveneens om dit project in goede banen tot het einde te
brengen. 

SELECTIES 
De motivatiegesprekken bleven live doorgaan in 2020. Dit contact maakte het mogelijk voor
kandidaten om hun vragen te blijven stellen. Deze verduidelijking bleek ook nodig.  Natuurlijk verliep
dit allemaal coronaproof.

OPLEIDINGEN
Er eindigde opleiding onder COVID-19 en er startte er ook op onder deze maatregelen. Dit zorgde
voor een extra uitdaging. De arbeidsmarkt viel stil. Verder werd er met VDAB besproken om de
nazorg te verlenen met drie maanden. Op deze manier krijgen de cursisten extra begeleiding om
uiteindelijk een job te vinden. Hierdoor zijn de tewerkstellingsgegevens voorlopig tot de opleiding
effectief eindigt.  Onder de COVID-epidemie hebben veel cursisten het moeilijk gehad. Motivatie van
de cursisten is hier van cruciaal belang.  
 

T E W E R K S T E L L I N G
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VOORSTELLING GHABRIEL

Mijn naam is ghabriel. Ik ben 22 jaar oud en geboren in Syrië op 01 januari 1999.  
Ik heb in Syrië gestudeerd. Sinds 2015 woon ik in België in Brussel met mijn gezin. In het jaar 2015 ben ik
begonnen met Nederlands te leren in Okan school en in het jaar 2017 ben ik begonnen met mijn middelbaar in de
richting kantoor-administratie en bedrijfsbeheer aan het instituut Anneessnes funck in Brussel. In het jaar 2020
ben ik afgestudeerd met het diploma kantooradministratie en basiskennisattest van bedrijfsbeheer. 

Tijdens mijn studies heb ik veel stages gedaan bij verschillende diensten en organisaties. In mijn voorlaatste jaar in
kantoor-administratie heb ik stage gedaan bij VDAB als administratieve assistent bij de algemeen directeur voor
arbeidsmarktbeheer. In het laatste jaar heb ik stage gedaan bij huis van het Nederlands als administratieve
medewerker in het team ondersteuning. Na mijn middelbaar heb ik besloten om te werken maar ik heb niets
gevonden die bij mijn studies past daarom heb ik beslist om verder te studeren. Ik heb mij ingeschreven aan de
hogeschool Odisee in de opleiding graduaat maatschappelijk werk en heb gekozen om stage te doen bij INTEC
BRUSSEL. 

Ik heb INTEC BRUSSEL  gekozen want dat is een organisatie die werkt met verschillende doelgroepen en ik kan
hier van alles oefenen. Eigenlijk heb ik veel vrienden die een opleiding volgen bij INTEC BRUSSEL en daarom
besloot ik hier stage te doen. Ik wist al veel over de organisatie. Graag wil ik hier groeien in het maatschappelijk
werk om later mensen te kunnen ondersteunen en helpen. 
 



T E W E R K S T E L L I N G

Eind 2020 ging INTEC BRUSSEL ook het engagement aan bij Odisee Hogeschool om via
werkplekleren een stagiaire klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Deze stagiaire zal het team begin
2021 deeltijds versterken.

Eind 2020 heeft het team tewerkstelling gekozen om werkplekleren te integreren in de werking.
Odisee  startte de nieuwe graduaatopleiding Maatschappelijk Werk; een praktijkgerichte opleiding
van twee jaar voor mensen die graag al doende leren. De opleiding is expliciet praktijkgericht.
Werkplekleren heeft een centrale plaats; al doende leren in een authentieke werksituatie dus.
Opgedane ervaringen vormen het uitgangspunt van leren.

De werkvloer is daarvoor een ideale plek. Studenten ontdekken welke taken een sociaal werker op
zich neemt en hoe in een organisatie wordt samengewerkt. Maar er is meer. Doorheen werkplekleren
ontdekken studenten ook waar hun grootste troeven liggen en welke richting ze verder uit willen.

Aan de hand van deze werkervaringen stomen we studenten klaar om hun loopbaan als jonge
professional te starten met een goede kennis van zichzelf en een concreet idee van de Brusselse
werkcontext waarin ze terechtkomen.

Afgestudeerde graduaten nemen verschillende taken op; onthaal, organiseren van dagdagelijkse
activiteiten, begeleiden van individuen en groepen, groepsmaatschappelijk werk,.. Ze fungeren als
brugfiguur tussen doelgroep en organisatie, nemen een signaalfunctie op, en kunnen hun eigen
verhaal inzetten als meerwaarde, zowel naar doelgroep als team.

Als organisatie engageer INTEC BRUSSEL zich om mee te stappen in het verhaal van werkplekleren.
Gedurende de hele opleiding – 2 schooljaren – draait een student wekelijks 2,5 dagen mee in de
organisatie. We nemen de student mee op pad en laten hem ervaringen opdoen, en al doende te
laten groeien in zijn professionele skills. We neemt het leerproces van een jonge student mee in
handen en kleuren dit in. De student draait mee vanaf de start van de opleiding. Hij doet allerlei
ervaringen op waarmee hij tijdens de lessen op school aan de slag gaat. Al doende leren dus. 

Onze werkplek is de context waarin de student specifieke competenties leert en inoefent, en waar
hij uiteindelijk ook geëvalueerd wordt. Dat betekent dat we als werkplek & hogeschool de inhouden
zo veel mogelijk op elkaar afstemmen. Per semester staan bepaalde competenties centraal. In een
opstartgesprek zoeken we taken en activiteiten die de student kan opnemen om deze competenties
te verwerven. Gemaakte afspraken worden neergeschreven in een individueel werkleerplan. In
tussentijdse werkplekgesprekken bespreken we met de drie partijen de groei van de student in zijn
competentieverwerving. We evalueren dus veelvuldig, steeds gericht op het leren van de student.

5.1.2  odisee: werkplek leren – stagiair bij team tewerkstelling, sociale vaardigheden
en communicatie
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T E W E R K S T E L L I N G

Bij INTEC BRUSSEL heeft elke cursist automatisch recht op zes maanden begeleiding na zijn of haar
opleiding. Mensen die geen werk hebben worden door ons opgevolgd via de procedures van de
actieve nazorg. We gaan samen met hen opzoek naar werk en begeleiden hen bij het verder
aanscherpen van hun soft –en sollicitatie skills. Voor opleidingen die starten in 2020 heeft de VDAB
de nazorg verlengd van zes naar negen maanden. Op deze manier kunnen cursisten langer
ondersteund worden tijdens deze economisch moeilijke periode.

Er zijn verschillende contactmomenten die elk een eigen functie hebben. Ze krijgen maandelijks
nieuwe vacatures toegestuurd op maat van hun wensen. Onze cursisten geven zelf aan voor welke
functies ze wensen te solliciteren rekening houdend met regio en andere voorwaarden. Wij gaan met
hen in dialoog over de toegestuurde vacatures en passen de zoektermen op verzoek aan. Op deze
manier gaan we samen met hen opzoek naar nieuwe kansen en activeren we opnieuw hun
zoekgedrag. 

Uiteraard ontvangen ook onze cursisten in de actieve nazorg een uitnodiging op onze jobbeurzen én
worden zij voorgesteld aan onze bedrijfspartners. We nodigen onze cursisten uit voor individuele
gesprekken waarin we polsen naar hun zoekgedrag én bepaalde competenties gaan versterken. Ze
krijgen oefengesprekken aangeboden, we bekijken de reacties van bedrijven op hun kandidaatstelling
en maken samen met hen motivatiebrieven op maat voor elke vacature. We trachten op deze manier
hun kansen op een sollicitatiegesprek te vergroten. Er is ook ruimte voor groepsgesprekken. Het is
voor veel cursisten emotioneel niet gemakkelijk om na de opleiding weer elke dag (alleen) thuis te
zitten. Via de groepsgesprekken komen ze opnieuw in contact met hun medecursisten en kunnen ze
hun ervaringen met elkaar delen. Zo halen we hen weer uit hun isolement en hopen we hun
motivatie weer een boost te kunnen geven. 

We blijven niet stilzitten bij INTEC BRUSSEL en zeker niet als het gaat over de begeleiding van onze
cursisten zonder werk. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwsbrief die zij maandelijks zullen
ontvangen met tips en tricks over verschillende interessante onderwerpen en zijn we altijd opzoek
naar nieuwe manieren om hen actief betrokken en gemotiveerd te houden. Begeleiding op maat en
betrokkenheid zijn waarden waar Intec enorm veel belang aan hecht.

5.1.3 Het belang van nazorg
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In 2019 heeft INTEC BRUSSEL samen met Actiris als doelstelling gesteld om een diversiteitsbeleid
op te stellen. Een diversiteitsbeleid houdt niet enkel gelijke kansen voor mannen en vrouwen in. Er
wordt ook ingezet op vele andere doelgroepen in de samenleving.

Allereerst werd een kwantitatieve analyse gemaakt van het personeel en het hoger kader.
Vervolgens werd samen met het personeel een kwalitatieve analyse gemaakt. Deze analyse bracht
een aantal werkpunten naar boven binnen de structuur van INTEC BRUSSEL. Dit kon bijvoorbeeld
gaan over de doelgroep: +45-jarigen, jongeren, mindervaliden… 

Voor iedere doelgroep werden de sterktes alsook de aandachtspunten aangehaald binnen INTEC
BRUSSEL. Hierna werden een aantal werkpunten opgesteld de welke waarbij INTEC BRUSSEL mee
aan de slag is gegaan in 2020.

INTEC BRUSSEL is gegroeid vanuit de Foyer en het engagement voor diversiteit zit daardoor
vervat in het DNA van de organisatie. INTEC BRUSSEL kiest heel duidelijk voor het samenbrengen
van twee doelstellingen: respect voor andere culturen en een afspiegeling zijn van de samenleving
door in zijn aanbod bewust te werken naar het opleiden van kort-geschoolden, langdurige
werkzoekenden, migranten en kansengroepen in het algemeen, en informatica-opleidingen
aanbieden met een sterke technische inhoud en nauw aansluitend bij de eisen van de
arbeidsmarkt. 

Aandacht voor diversiteit en inclusie is zeer belangrijk voor INTEC BRUSSEL. Op verschillende
niveaus wordt er al bewust omgegaan met diversiteit, vb. aantrekken van diverse doelgroepen
onder de cursisten, open staan voor diversiteit als belangrijke competentie bij de werknemers, etc. 

Diversiteit zit vervat in de organisatie, het is aanwezig in de cijfers maar er zijn op dit moment nog
geen concrete acties om meer bewustzijn hierrond te creeëren. INTEC BRUSSEL wil dit
diversiteitplan aangrijpen om de aandacht voor diversiteit een structurele plaats te geven in de
organisatie en hier oog voor te hebben in alle procedures en processen binnen de organisatie. 

Aangezien INTEC BRUSSEL gegroeid is uit de Foyer, is er van nature uit veel aandacht voor
personen met een migratieachtergrond, maar er is tot nu toe minder ingezet op andere
doelgroepen (45+, personen met een handicap, etc.). Het diversiteitsplan is daarom ook een
opportuniteit om deze doelgroepen onder de aandacht te brengen. 

INTEC BRUSSEL zal twee jaar de tijd krijgen om de acties om te zetten in de praktijk. Als deel van
het discriminatiebeleid bij INTEC BRUSSEL, werden een aantal bijeenkomsten bijgewoond waarbij
discriminerende vragen op de werkvloer aanbod kwamen.

Het volledige divesiteitsplan en actiepunten kan u bekijken in bijlage.

T E W E R K S T E L L I N G

5.2 Het diversiteitsbeleid
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Bij de opmaak van het diversiteitsbeleid zullen de meeste mensen argumenteren dat INTEC BRUSSEL
vertrokken is vanuit de vraagstelling van Actiris. In het voorjaar van 2019 zaten zij voor de eerste
keer samen met ons, maakten ze een analyse van de sterktes en zwaktes van de organisatie en
peilden ze naar wat we wilden aanpakken in de periode 2020-2021. Het actieplan dat werd
opgeleverd lijkt op het eerste gezicht een loutere to-do-lijst, waar ijverige medewerkers met veel
zwier vinkjes kunnen plaatsen en acties kunnen doorschrappen om daarna zelfvoldaan achterover te
leunen. De rationele en ietwat cynische versie van mezelf kan zich vinden in die redenering. Het zou
de realiteit ontkennen zijn als ik aangeef niet bezorgd te zijn om die vinkjes, niet een zekere mate
van prestatiedrang voel wanneer ik acties zie die nog niet voltooid zijn en de hersens pijnig over wat
er nog allemaal dient te gebeuren. Als trekker van het project is het mijn recht en mijn
verantwoordelijkheid om die to-do-lijst onder controle te houden en in januari 2022 een uitgevoerd
en geïmplementeerd diversiteitsbeleid af te leveren. 

Maar er is meer. Meer nog dan de cijfers en de prestaties, meer nog dan de vraagstelling van Actiris,
laat ik me leiden door één belangrijke vraag: ov yilo isi? De betekenis van deze vraag is tweeledig:
enerzijds peilen of alles oké is en anderzijds nagaan of er ook hart aanwezig is in wat we doen. Aan
de oppervlakte is het bedenken en uitvoeren van de acties voldoende, een eenvoudige oké volstaat.
Op een dieper niveau willen we het diversiteitsbeleid toepassen om voorbij vooroordelen en
misvattingen te kijken, om het verhaal én het hart achter de mens te zien. 

Als er één ding is wat ik geleerd heb als trekker van het diversiteitsbeleid, dan is het dat er bij INTEC
BRUSSEL geen tekort is aan hart. In een jaar waarin we letterlijk en figuurlijk in hokjes terecht
kwamen, waar we verder van elkaar leken dan ooit, hebben we bewezen dat er iets moois
gerealiseerd kan worden wanneer verschillende mensen samenkomen om aan een gezamenlijk iets te
werken. Hoe collega’s uit diverse teams tijd vrijmaakten om zaken als onthaalbeleid en re-
integratiebeleid vorm te geven, hoe online calls werden opgestart met een dankbaarheidsronde
simpelweg omdat het Thanksgiving was en we allemaal een beetje warmte konden gebruiken van
achter ons geïmproviseerd thuiswerkbureau, hoe iemand voorzichtig opperde dat we meer oog
moesten hebben voor het mentaal welzijn nog voor COVID-19 de waarheid ervan onderstreepte, hoe
koffie en chocolade een vorm van troost werd die visies en gedachten oversteeg… Ob yilo isi.

Nu het einde van het eerste werkjaar is aangebroken, kan ik eerlijk antwoorden dat alles oké is. Met
een gerust hart zie ik hoe acht van de veertien acties voltooid zijn en er in het actieplan meer vinkjes
aangekruist zijn dan niet. Nieuwe medewerkers zullen beter onthaald worden, terugkerende collega’s
beter begeleid en bepaalde diversiteitsthema’s zullen een veel zichtbaardere plaats krijgen in onze
werking. Bovenal ben ik gerustgesteld dat collega’s en cursisten ook in een jaar waarin het fysiek en
mentaal bijzonder moeilijk was het kloppend hart van de organisatie zijn blijven vormen. Zolang
ieder van ons interesse en bezieling blijft tonen, zolang we zoekende blijven naar wat juist en goed
is, en we ons dag in dag uit inzetten, is het diversiteitsbeleid meer dan slechts een kwestie van
moeten, kunnen, willen. Het is dan simpelweg een kwestie van ZIJN.

        Opiniestuk diversiteitsbeleid by Ilse Deceuninck



T E W E R K S T E L L I N G

5.3 Uitstroompercentage INTEC BRUSSEL

IT - INFRASTRUCTUUR OPLEIDINGEN

OPLEIDINGEN AANTAL AAN HET WERK VOLEINDIGD & GESLAAGD

Pc- en Netwerktechnicus met taalondersteuning
Jan 2019

83% 75%

Pc- en Netwerktechnicus met taalondersteuning
April 2019

16.7% 100%

Pc- en Netwerktechnicus met taalondersteuning
September 2019

83,33%

Pc- en Netwerktechnicus
Januari 2019

75% 83,33%

 ICT Systeembeheer
Februari 2019

75%

 ICT Netwerkbeheer
September 2019

66.6% 66.7%

ICT- Netwerken-, server en internet Security Specialist
(Windows en Linux) Maart 2019

58.3% 81.8%

Gemiddelde IT-Infrastructuur opleidingen
 

52.7% 85%

TOTAAL BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN: 58.7% 84.1%

Onderstaande tabellen zijn een weergave van de tewerkstellingscijfers bij INTEC BRUSSEL voor de
opleidingen die geëindigd zijn in 2020. Over alle opleidingen heen hebben we dit jaar een
tewerkstellingspercentage van 58.7%. We zien dat dit gemiddelde vooral te wijten is aan de lage
tewerkstellingscijfers voor de opleiding PC- en Netwerktechnicus met taal. De cursisten die deze
deze opleidingen volgen hebben het blijkbaar moeilijker om zich op de arbeidsmarkt te begeven. 

Bij de opleiding systeembeheer zien dan weer heel goede tewerkstellingscijfers. Dit kan te maken
hebben met het profiel van de cursisten.  Tevens moeten we zeker niet vergeten dat de COVID-
epidemie veel roet in het eten heeft gegooid. De economie die bijna helemaal stilstond. Cursisten
hebben het daarom moeilijk om de arbeidsmarkt te betreden. 

Pc- en Netwerktechnicus met taalondersteuning
November 2019

25% 91.7%

Pc- en Netwerktechnicus
September 2019

58.33% 100%

16.7%

83,33%
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T E W E R K S T E L L I N G

DEVELOPMENT OPLEIDINGEN

JAVA EE Developer
Januari 2019

93%

JAVA EE Developer
Maart 2019

64.28% 93%

JAVA EE Developer
Oktober 2019

50% 100%

.NET Developer
Oktober 2019

28.6% 84,61%

JAVA EE Developer met optie app’s en IoT
April 2019

50% 83.3%

Gemiddelde Development opleidingen 69,58% 82,41%

TOTAAL BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN: 57.2% 89.32%

OPLEIDINGEN AANTAL AAN HET WERK VOLEINDIGD & GESLAAGD

85.7%

Bovenstaande tabel is een weergave van de tewerkstellingscijfers voor de development opleidingen
die 2020 zijn geëindigd.  We zien dat de opleiding die in januari start heel goed doet. Dit is onder
andere te wijten aan de COVID-epidemie. Verder zien we goede cijfers voor het voleindigen van de
opleiding. Cursisten hebben meer tijd om te focussen op hun opleidin
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Vanuit INTEC BRUSSEL wordt dagelijks promotie gemaakt voor de ICT-opleidingen.
 
Een medewerker van INTEC BRUSSEL gaat langs met FLYERS naar onder meer de antennes van
Actiris, VDAB-kantoren, Werkwinkels, bibliotheken en outplacementkantoren in Brussel en de
Vlaamse Rand. Sinds 2019 trachten we ook de agentschappen integratie en inburgering te bereiken.
Kortom, zoveel mogelijk plaatsen waar werkzoekenden langskomen die interesse kunnen hebben in
een opleiding. Wegens de moeilijkheden die INTEC BRUSSEL ondervindt om Brusselaars te bereiken,
wordt binnen Brussel de informatie zoveel mogelijk persoonlijk aangebracht bij mogelijke toeleiders.
De medewerker ziet er actief op toe dat het promotiemateriaal uitgestald wordt. Onder de COVID
maatregelen zijn de instellingen en organisatie gecontaceerd om af te toetsen in welke vorm zij de
flyers wensen te ontvangen.
 
De DATABANKEN worden steeds up-to-date gehouden. Hierdoor hebben de werkzoekenden
verschillende mogelijkheden tot het vinden van onze opleidingen. Tot deze databanken behoren:
Actiris, VDAB, Schakelsnaarwerk, Evoliris, Dorifor enz. Via Actiris en VDAB krijgt INTEC BRUSSEL
ook toegang tot de online evenementenkalender waarop de infosessies maandelijks verschijnen.
 
Tweewekelijks zijn er, DIGITALE INFOSESSIE van bij INTEC BRUSSEL. Daar komen alle opleidingen 
 aan bod. Door COVID-19 was het niet meer mogelijk om de infosessie op locatie te laten doorgaan.
INTEC BRUSSEL was genoodzaakt om digitaal te gaan. Eerst werd er info gegeven aan de hand van
een online powerpoint. Daarbij werd echter stel vastgesteld dat dit een drempel kan vormen voor de
getargede doelgroep. Als snel groeide het idee om een film te maken. Hierbij is INTEC BRUSSEL
opzoek gegaan naar talent binnen de organisatie. Als snel bleek een stagaire development enorm
veel skills te bezitten om hiermee aan de slag te gaan. Samen met de communicatie verantwoordelijk
hebben ze een script en film uit gewerkt voor infosessie. Het editen en monteren nam enorm veel
tijd in beslag maar het resultaat mag er zijn.

Hindernissen die INTEC BRUSSEL ondervond: door corona kwamen er steeds minder en minder
inschrijvingen binnen. Ook konden infosessies niet door gaan dus vele kandidaten kregen niet
voldoende informatie en zetten daardoor niet de stap om zich in te schrijven. Momenteel zijn er
online infosessie maar de stap is voor sommige een te hoge drempel. Een eventuele oplossing voor
dit probleem is het plannen van extra selecties zo hebben ze meer tijd om zich in te schrijven.
 

C O M M U N I C A T I E  E N  A C T I E S  B I N N E N  I N T E C
B R U S S E L

6.1 Algemeen
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De communicatieverantwoordelijke van INTEC BRUSSEL gaat doorheen het jaar ook langs bij
trajectbegeleiders in de Brusselse en Vlaamse WERKWINKELS en antennes om de opleidingen
mondeling toe te lichten aan de (nieuwe) medewerkers. Verder hebben we een uitbreid contact met
de Leerwinkel. Zo werd de werking van INTEC BRUSSEL uitgelegd aan een aantal
tewerkstellingsconsulenten.

INTEC BRUSSEL heeft ook een  samenwerking met HET BEROEPENPUNT. Eén keer per maand geeft
INTEC BRUSSEL informatie aan groepen. Deze infosessie gaan maandelijks door en staan open voor
iedereen die meer wilt weten over het IT-aanbod in zowel Brussel als Vlaanderen. Deze infosessies
zijn korter dan onze binnenhuissessies, alsook kan men de persoon naar de geschikte organisatie
doorverwijzen.

De opleidingsfiches worden ook in het reclamerek geplaatst van het Beroepenpunt. Daarnaast delen
zij geregeld reclame en eventen van INTEC BRUSSEL op hun social media acount.

DE NIEUWSBRIEF werd dit jaar weer iedere maand verzonden met behulp van een nieuw platform.
Hierin is onder andere informatie te vinden over onze opleidingen, vacatures en nieuws van INTEC
BRUSSEL. 

In DE ZONALE COMMISSIE  worden partnerorganisaties en andere sociale organisaties samen
gebracht om in de dialoog te gaan over de Brusselse context. Er worden intervisies en workshop
georganiseerd om samen opzoek te gaan naar oplossingen waarmee elke organistatie worsteld. 

C O M M U N I C A T I E  E N  A C T I E S  B I N N E N  I N T E C
B R U S S E L

6.2 Naamsbekendheid verhogen

6.3 Partnerdag VDAB

INTEC BRUSSEL was aanwezig op de partnerdag van VDAB. Dit evenement vond voor de verandering
online plaats via een conferencing software.  Belangrijke aandachtspunten waren de lage
aanwervingscijfers van 2020(ook in de IT sector) en de verwachting van hogere cijfers in 2021. 
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Het einde van 2020 is behaald. Dit betekent een aantal dingen voor INTEC BRUSSEL: opleidingen
sluiten af en nieuwe opleidingen zullen van start gaan. Het jaar 2020 zorgde voor de nodige
uitdagingen. INTEC BRUSSEL vond zichzelf terug uit dankzij deze uitdagingen. 

Een jaar vol wendingen houdt je alert en doet je ook nadenken over jouw aanpak. INTEC BRUSSEL is
trots op de verwezenlijkingen van 2020. Het opleidingsteam laat wederom zien hoe sterk ze achter
de visie en missie van INTEC BRUSSEL staan en hoe groot hun hart is. INTEC BRUSSEL kan de
dankbaarheid hiervoor niet genoeg benadrukken. 

In 2020 kreeg het woord partnerschap ook een andere betekenis. VDAB en INTEC BRUSSEL leerde
elkaar nog beter kennen doorheen deze periode van onzekerheid. De samenhorigheid, de gedeelde
verantwoordelijkheid en de bekommernis over de toekomst zorgden o.i. voor een nauwere
samenwerking. 

Een jaar vol wendingen vraagt ook veel energie. INTEC BRUSSEL was klaar voor een lange strijd en
blijft standvastig doorvechten voor iedere werkzoekende, voor iedere cursist en voor elke
medewerker. Dit betekent helaas niet dat de energiebron onuitputtelijk is. De vermoeidheid neemt
toe. Het opleidingsteam is zich hier van bewust en kiest er dan ook bewust voor om de komende
periode de kaart van ‘OPTIMISME’ te trekken. Elke verwezenlijking wordt in de kijker gezet!
Cursisten slagen voor pretesten en staan klaar om een certificaat te behalen, cursisten zetten zich
volop in voor de zoektocht naar werk, contracten komen nog steeds binnen, cursisten groeien,
instructeurs groeien en bloeien. Het opleidingsteam grijpt de uitdagingen aan om zichzelf te
herdefiniëren,… . Als er een ding duidelijk werd in 2020, is het dat INTEC BRUSSEL kansen creëert.
Het soms niet duidelijk wat het verschil maakt en daar zijn we 2020 dankbaar voor. De belangrijkste
les die we leerden is namelijk: 

Een ding moeten we niet veranderen: INTEC BRUSSEL – meer kansen op werk!
Zie bijlage 3 voor volledige jaarprocces.

C O M M U N I C A T I E  E N  A C T I E S  B I N N E N  I N T E C
B R U S S E L

6.4 Samenwerking VDAB
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DE JAARLIJKSE OPLEIDINGSBEURS 

In 2020 is de opleidingsbeurs niet kunnen doorgaan door de coronamaatregelen. In 2021 zal er een
digitale opleidingsbeurs georganiseerd worden door Tracé brussel. INTEC BRUSSEL werkt actief mee
aan de vormgeving. We zullen er dan ook zeker bij zijn om de opleidingen binnen de ICT te
vertegenwoordigen.

NIEUWSBRIEVEN VOOR BEDRIJVEN

In 2021 zal de communicatieverantwoordelijke samen met het team tewerkstelling om de 3 maand
nieuwsbrieven uitsturen specifiek met content over cursisten van INTEC BRUSSEL dat interessant
kan zijn voor ons partners.

JOBBEURZEN 

Na het succes van ‘INTEC Ambassador’ 2019, zal team tewerkstelling dit concept in 2021 verder
uitwerken. Bedrijven zullen opnieuw worden uitgenodigd om kennis te maken met onze cursisten.
Niet enkel helpt dit om onze cursisten beter te leren solliciteren, ook voor onze partners was dit een
belangrijk moment om in conversatie te gaan met toekomstige werknemers. Met deze events
trachten we laagdrempelige netwerkmomenten tussen bedrijven en cursisten te realiseren. Met de
coronamaatregelen in het achterhoofd zal dit event digitaal doorgaan in het najaar van 2021.

HUIS VAN HET NEDERLANDS

Zoals reeds aangehaald hebben we in 2020 ingezet op meer anderstalige cursisten, met een extra
opleiding pc-en Netwerktechnicus met taalondersteuning. Ook in 2021 zal deze trend zich
voortzetten met onze opleiding webontwikkelaar die in het Engels doorgaat. We zien dat de
meertaligheid in Brussel en in de werkomgeving steeds belangrijker wordt en willen hier graag op
inspelen. 

INTEC BRUSSEL werkte in 2020 verder samen met het Huis van het Nederlands (‘het Huis’) om een
taalbeleid tot stand te brengen voor de opleidingen development. Het doel is om de lessen en testen
en in het algemeen de communicatie van onze instructeurs te verbeteren voor het anderstalig
publiek in onze opleidingen. Dit zal gebeuren door een aantal observaties van lessen en gesprekken
met de instructeurs om de grootste hekelpunten aan te halen.  

Door een goede communicatie tussen de twee organisaties was het mogelijk om verschillende
stappen te zetten in deze samenwerking, ondanks de moeilijke omstandigheden. Zo werd er
bijvoorbeeld lesmateriaal gedeeld met de experts van het Huis en werden online lesopnames
gedeeld. Tijdens het najaar was één van de experten van het Huis ook aanwezig tijdens enkele live
lessen(online). Deze observaties en gedeelde documenten zijn belangrijk bij het tot stand brengen
van een analyse die gebruikt zal worden om het taalbeleid en taaltraject te formuleren. De
samenwerking met het Huis wordt ook in 2021 verder gezet.  

V O O R U I T Z I C H T E N  2 0 2 1
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OPLEIDINGSTOOLS DEVELOPMENT 

V O O R U I T Z I C H T E N  2 0 2 1

In 2021 zal team development investeren in hun agile werking. Agile staat letterlijk voor wendbaar,
lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt
organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij
staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde
bedrijfsresultaten van 
de organisatie zelf. 

Het team maakt ondertussen gebruik van het agile platform jira om de werkitems binnen het team in
een lijst te plaatsen. Deze items worden vervolgens toegewezen aan de teamleden op basis van
relevante kennis/ interesses. Zo werken sommige instructeurs naast hun lessen aan het uitbouwen
en up to date houden van een referentievragenlijst voor cursisten die een oefeninterview willen
uitvoeren

LINK-IT- DE NIEUWE OPLEIDING

In het najaar van 2021 start INTEC BRUSSEL met het LINK-IT project. Het VDAB erkende LINK-IT
project geeft back-end developers een doorgedreven FRONT END opleiding van drie maanden. Met
andere woorden, ze worden opgeleid tot FULL STACK developers. Tijdens de opleiding volgen de
cursisten les bij INTEC BRUSSEL én stage op de werkvloer. Dit volledig in samenspraak met de noden
van het bedrijf. Het is dus ook mogelijk om tijdens dit traject specifieke kennis op te doen die
essentieel is voor een vlotte integratie in een bedrijf.

Elke LINK-IT opleiding heeft een maximum van 12 cursisten. De LINK-IT opleiding start in het
najaar.De enige voorwaarde hier is dat deze kandidaat werkzoekende moet zijn. Deze opleiding is
volledig gratis.
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B I J L A G E N

Bijlage 1: Het organigram

ADMINISTRATIE BOEKHOUDING

TEAMLEIDER:
 Wouter van den Berge

ADMINISTRATIE:

Laëtitia
Jeanne
Jana
Randa

KLUSJESMAN :
 Rami

ONDERHOUD :
 Felice

Sajid

IT-INFRASTRUCTUUR
OPLEIDINGEN

DEVELOPMENT
OPLEIDINGEN

TEWERKSTELLING,
SOCIALE VAARDIGHEDEN EN

COMMUNICATIE
TEAMLEIDER: ULRIK CUYT

INSTRUCTEURS:

Kathleen
Yaman
Denys
Lawrence
Omar
Eva
Adinda
Erick

MATERIAALVERANTW.: 
Bilal
Hussan

TEAMLEIDER: BART HUNERBEIN

INSTRUCTEURS:

Kenan
Alexander
Jamie
Patrick
Bendikt
Atilla
Manuel
Pearl

TEAMLEIDER: CINDY PIPELEERS

CONSULENTEN:

Ilse
Ilka
Ruud
Fatima
Jocelyne

ADMINISTRATIE:  
Samira
Fatou
Faris

INOPTEC +

TEAMLEIDER:
 Erwin Schroons

PERSONEEL: 
Thomas
Solomon
Vital
Henry
Mehdi     
Aydin
Kanj Baraa
Peter
Gernas
Huthifa
Ali
Lama
Claudiu
Ahmad
George
Mahfuzur

ALGEMEEN COÖRDINATOR:
WOUTER VAN DEN BERGE



B I J L A G E N

Bijlage 2: Het diversiteitsplan

















































B I J L A G E N
Bijlage 3: Het evolutieprocces binnen intec brussel 2021
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