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Introductie bpost boost
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Wat?

Hoe?

Waarom?

Waarom doen we wat we doen?

We geloven dat er binnen bpost een plek is voor iedereen met de juiste

mindset en motivatie. We geloven ook in duurzame tewerkstelling. Als 

een van de grootste werkgevers van België, willen we iedereen met de 

juiste attitude helpen om een carrière uit te bouwen binnen bpost en

zijn/haar passie met ons te delen.

Hoe doen we wat we doen?

We sporen talentvolle kandidaten op in samenwerking met 

interimpartners en door bruggen te bouwen naar doelpublieken met een

afstand tot de arbeidsmarkt. 

We focussen ook op het talent dat al bij bpost aanwezig is. We bieden

hen de mogelijkheid om te up- en reskillen en begeleiden hen wanneer

hun carrière een andere wending neemt.

Afhankelijk van het profiel van de kandidaten en de noden van de 

business, bieden we verschillende oplossingen en programma’s aan om 

vaardigheden te ontwikkelen (bv. rijbewijs B/C/CE, taaltraining, …).

Wat doen we?

We tackelen de personeelsnoden (aanwerving, training, reorganisatie) 

van bpost op een duurzame manier.



GO! CVO Antwerpen
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Coördinerend CVO in het project Polyvalent post- & pakketmedewerker

12.000 cursisten

400 medewerkers



4

Vertrekken van gemeenschappelijke doelstellingen en 

waarden om laaggeschoolden en anderstaligen op te 

leiden met het oog op een duurzame tewerkstelling als 

Polyvalent post- en pakketmedewerker.

De fundering



Doelstellingen bpost

✓ Grotere talentenpool aanspreken

✓ Wervingsnoden invullen

✓ Focus op competentieontwikkeling

✓ Belang van levenslang leren
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Toegevoegde waarde voor de CVO’s

✓ Kwalificerend traject mét diploma SO

✓ Gekoppeld aan tewerkstellingsaanbod

✓ Gericht naar cursisten met grotere afstand tot de arbeidsmarkt

✓ Doorgroeimogelijkheden na de opleiding
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Meerwaarde voor de cursisten

✓ Focus op een polyvalent & certificerend traject

✓ Opleiding rijbewijs B geïntegreerd in het opleidingstraject

✓ Vast contract na positieve evaluatie

✓ Afstemming met FutureMe

27 April 20227
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We ontwikkelen een geïntegreerd kwalificerend 

opleidingstraject met kans op een vaste job bij bpost.

Een traject in co-creatie



Een traject van co-creatie

1. Ontwikkeling van Beroepskwalificatie & opleidingsprofiel

2. Organisatie van een modulaire opleiding in combinatie met AAV

3. Integratie van werkplekleren in sorting & distri

4. Integratie van rijopleiding

5. Organisatie van opleiding voor de mentoren

6. Coördinatie van communicatie naar verschillende afdelingen 

7. Planning en uitrol van traject werkplekleren: 65 dagen per cursist
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Basisconcept
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Officieel diploma secundair

onderwijs

Certificaat Aanvullende Algemene Vorming

Certificaat beroepsspecifieke opleiding

Rijbewijs BVoortraject NT2

(indien niveau <2.4)

Vast contract bij bpost

als postbode

Het kost de 

cursist niets!

Betaling van 

inschrijvingsgeld en

cursusmateriaal

Betaling van woon-werk

verkeer

Waar nodig, vergoeding

van kinderopvang

Continu persoonlijke

begeleiding

CVO / Werkvloer



Hoe ziet het Inclusief Duaal Leertraject er nu uit? 

27 April 202211
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sept

Start programma

1ste periode

werkplekleren

begin feb

Praktisch

rijbewijs

einde okt

Theoretisch

rijbewijs

einde jun

Potentieel contract

Secundair diploma 

Sep - nov

10 w

Maart -

Mei

Juni

4 w 3 w
13 

w

Feb

Opleiding Polyvalent Post- en pakketmedewerker: 

Stage distri 33 dagen
Start bij

bpost

Stage

sorting

max 21 

dagen

Opleiding in 

Dienst: 12 d

3

D

A

G

E

N
Theorie rijbewijs B

Rijlessen – FRAC

20 tot 30u

2de periode

werkplekleren

40 lesdagen in CVO

Aanvullende Algemene Vorming: 
Maximum 2 volle lesdagen per week

bpost

CVO
Intake – opvolging traject – contactlessen – coaching & opvolging werkplekleren -

eindevaluatie

preselectie – rijlessen – werkplekleren – mentoring op de werkplek – begeleiding 

naar aanwerving & vast contract

Oefensessies

rijbewijs
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Rekrutering – opleiding – begeleiding - aanwerving

De uitrol



Het opleidingstraject

• Duaal leertraject Polyvalent post- en pakketmedewerker

• Gezamenlijk aanbod 8 CVO’s gespreid over Vlaanderen

• Gezamenlijke ontwikkeling leerinhouden

• Afstemming over begeleiding & evaluatie cursisten

• Engagement bpost

• Opleiding mentoren

• Organisatie rijlessen & voorbereiding rijexamen

• Beheer & planning werkplekleren in sorting & distri in functie van woonplaats cursist

• Coördinatie werkplekleren & evaluatie door hoofdmentor
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Het opleidingstraject

• Erkend door VDAB in 2021

• Gezamenlijke rekrutering

• Lokale partnerschappen

• Rekrutering in samenwerking met OCMW & sociale diensten

• Doorstroom kandidaten vanuit jongerenprojecten (Emino – Groep Intro - …)
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Resultaten

In 2020/2021…

• 93 programma afgerond, waarvan 27 een contract bij bpost

hebben gekregen

• 70 rijbewijs behaald (incl. dropouts)
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Leerpunten

bpost

• Rijbewijs is mooie incentive en hoge drempel

• 3 maanden wachttijd in Vlaanderen

• Doelpubliek dat niet altijd een wagen of begeleider ter beschikking heeft om te oefenen

• Remediëring: rijbegeleiders met auto beschikbaar gemaakt

• Zwaar programma voor een schooljaar door de combinatie van verschillende elementen (school, werkplekleren, rijles)

• Remediëring: aanwerving mogelijk ook zonder behalen diploma → Future Me

• Full continue stage in een zeer operationele omgeving (diverse opstarturen, shiften) zorgt voor problemen op vlak van 

communicatie tussen trajectbegeleiders en bpost operaties

• Impact Covid op organisatie programma en motivatie doelpubliek

• Afstandsleren: moeilijk bereikbaar doelpubliek

• Sluiting rijscholen: achterstand rijbewijzen, moeilijkheden in planning

• Samenwerking met partners voor toestroom kandidaten

• Ontwikkeling van tools voor opvolging kandidaten tijdens het volledige proces (GDPR)
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Leerpunten

CVO’s

• Uitwisseling gegevens kandidaten na prescreening bpost

• Gerichte screening kandidaten

• Planning rijlessen & oefenmomenten per cursist in detail bespreken

• Directe afspraak met werkplek over 

• Concrete afspraken met mentoren voor de start van de eerste cursist

• Evaluatiemomenten op de werkplek vooraf vastleggen

• Alternatieve werkplek voor cursist die geen rijbewijs haalt
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Uitdaging voor 2022-2023

Het project aligneren op het nieuwe decretale kader voor duaal leren in het volwassenenonderwijs
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Opleiding Polyvalent Post- en pakketmedewerker: 

40 lesdagen in CVO
Theorie rijbewijs B

Rijlessen & oefensessies

Stage sorting & distri
Opleiding in 

Dienst:
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Vragen?


