
PSFB

Centre de Perfectionnement pour Employés des Provinces de 

Hainaut et de Namur

Rue Chapelle Beaussart, 80 – Bâtiment 15

B-6030 Charleroi

Tel.: 00 32 71 36 11 31

E-mail: cpe@cpee.be

Partner | Centre de Formation aux Techniques de l’Industrie de l’Ecole 

d’Ingénieurs de l’ICAM (F).

Totaal budget | € 779.336,00 waarvan € 326.768,00 EFRO

Doelstelling
Het doel van dit project is Belgische en Franse werkzoekenden op te 

leiden tot lasser. De opleiding is een combinatie van intensieve prak-

tische lasoefeningen in de werkplaats en theoretische lessen over de 

lastechnologie en de interpretatie van industriële tekeningen (het doel 

is het behalen van een Europese laslicentie; voorrang wordt gegeven 

aan mensen met problemen op het vlak van sociale integratie en  

beroepsintegratie). De opleiding wordt aangevuld met bedrijfsstages.

Transparence

Partners | Forem (W), Syntra West (VL) en Union Régionale des Cham-

bres Artisanales et Petites Entreprises du Bâtiment – CAPEB (F).

Totaal budget | € 1.157.905,62 waarvan € 355.759,67 EFRO 

Doelstelling
Het project heeft als doel een betere kennis van de grensoverschrij- 

dende arbeidsmarkt te verwerven. Daardoor zal duidelijk worden 

aan welke diploma’s de belangrijke sectoren in het gebied behoefte 

hebben. Ook zal onderzocht worden wat de specifieke kenmerken 

van beide zones zijn en op welke manier ze elkaar aanvullen. Het 

project werkt eveneens rond het dienstenaanbod inzake ‘werkge-

legenheid en opleiding’ voor een aantal geselecteerde sectoren. 

Het zal dit aanbod grensoverschrijdend harmoniseren door equi-

valentiesystemen op te zetten die tot een betere kennis van de 

diploma’s en vaardigheden zullen leiden, zodat ze beter met elkaar 

vergeleken kunnen worden. 
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Groupement d’Intérêt Public – Formation Continue et Insertion 

Professionnelle Education et formation tout au long de la vie

Rectorat, 20, rue Saint Jacques BP 709

F-59033 LILLE Cedex

Tél. 00 33 3 20 15 61 81

E-mail: vincent.simon@ac-lille.fr

Frans-Belgisch  
lasplatform

Grensoverschrijdende samenwerking rond 
e-learning op het vlak van nieuwe vaardigheden 
en methoden inzake werkgelegenheid 




