
Werkgevers zijn anno 2018 nog steeds 

op zoek naar goed opgeleide SLAGERS/

SPEKSLAGERS. 

Dit beroep valt onder de KNELPUNT-

BEROEPEN, wat inhoudt dat de kans op 

werk na de opleiding zeer groot is. Heb 

je een passie voor dit oude ambacht? 

Zou je tewerkgesteld willen worden in 

een slagerij of in een vleesverwerkend 

bedrijf? Vraag dan een screenings-

gesprek aan bij de VDAB. Wil je graag 

samen met deze opleiding je diploma 

secundair onderwijs behalen? Dat 

kan door het volgen van Aanvullende 

Algemene Vorming.

WAT LEER IK IN DE OPLEIDING?

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht gegeven aan WERK-
PLEKLEREN. Je krijgt een theoretisch gedeelte maar gaat daarnaast 
al snel aan de slag op de werkvloer. Op deze manier leer je het 
beroep op een zeer praktische manier. Na de opleiding ben je o.a. 
in staat om 

•	 vlees	te	beoordelen,	te	bestellen	en	te	verkopen.	
•	 Je	kan	een	varken,	rund,	kalf	en	schaap	uitsnijden	en	uitbenen.		
•	 Je	kan	vleesbereidingen	maken	op	basis	van	vers	vlees	(zouterij-

producten,	 kookworsten,	 droge	 worsten,	 leverbereidingen,	
bloedbereidingen,	geleibereidingen,…)

•	 Je	kan	verkoopklare	gerechten	en	specialiteiten	bereiden.
•	 Je	weet	alles	over	veiligheid,	hygiëne	en	bewaren	van	vlees.

VOORDELEN

•	 De	 opleiding	 is	 gratis	 indien	 je	 bent	 ingeschreven	 als	 niet-
werkende	werkzoekende	bij	de	VDAB.

•	 Je	behoudt	je	stempelgeld	of	uitkering	van	het	OCMW.
•	 De	VDAB	betaalt	je	vervoerskosten.
•	 De	 VDAB	 betaalt	 de	 kosten	 voor	 de	 opvang	 van	 je	 kinderen	

jonger	dan	12	jaar	terug.
•	 Een	module	 ‘toegepaste	bedrijfsvoering’	 is	 inbegrepen.	Na	de	

opleiding ben je helemaal klaar om je eigen zaak te beginnen.

Passie voor ambacht? 
voLG eeN oPLeiDiNG tot sLaGer/sPeksLaGer
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DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN

•	 Als	 je	 samen	 met	 de	 opleiding	 ‘slager/spekslager’	 een	
opleiding	 ‘Aanvullende	 Algemene	 Vorming’	 volgt,	 
kun	je	je	diploma	secundair	onderwijs	behalen.

 
 Naast de praktische opleiding volg je daarvoor een 

aantal	 modules	 zoals	 Nederlands,	 wiskunde,	 Engels,	
wetenschappen,	cultuur,	maatschappij,	ICT,	organisatie	
en samenwerking. 

•	 Waarom Aanvullende Algemene Vorming volgen? 

 Omdat je met een diploma meer kans maakt om 
werk	 te	 vinden	 en	 promotie	 te	 maken.	 Bij	 sommige	
werkgevers kom je met een diploma in een hogere 
loonschaal	 terecht.	 Of	 misschien	 wil	 je	 verder	 
studeren?	Of	met	meer	zelfvertrouwen	door	het	leven	
gaan?		

	 Bovendien	 leer	 je	 tijdens	 de	 opleiding	 basisvaardig- 
heden	 die	 je	 nog	 heel	 je	 leven	 kunt	 gebruiken:	 
organiseren,	 samenwerken,	 leren	 leren,	 ICT- 
vaardigheden,	communicatievaardigheden,…	

	 De	 inhoud	 van	 deze	 modules	 wordt	 toegepast	 op	 de	
beroepscontext waarop je je voorbereidt.

VOORWAARDEN

•	 Je	bent	ingeschreven	bij	de	VDAB
•	 Je	slaagt	voor	de	instaptest	en	het	screeningsgesprek
•	 Je	neemt	deel	aan	een	medisch	onderzoek	en	krijgt	een	

positief	advies
•	 Goede	kennis	van	het	Nederlands.

ORGANISATIE

•	 Voltijdse	dagopleiding	bij	Syntra	Leuven,	Geldenaakse-
baan	327,	3001	Leuven.

NOG VRAGEN? INTERESSE?

Mail of bel naar  Jurgen Cuypers
 Klantenconsulent VDAB
 Jurgen.cuypers@vdab.be
 Telefoon: 016 / 38 00 21
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