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DAGOPLEIDING

SLAGER DISTRIBUTIE

Meer info
Inschrijven doe je via de VDAB of via CVO Vitant. 
Je vindt alle informatie op onze website via 
onderstaande QR-code.

Infosessie
Donderdag 15 december 2022  om 10 uur op 
campus PIVA. Inschrijven kan via: info.piva@
cvovitant.be  

VDAB
Enid De Sutter, consulente VDAB
M 0472 49 25 64 , enid.desutter@vdab.be.  
Zij bekijkt samen met jou alle mogelijkheden.

CVO Vitant
CVO Vitant Campus PIVA
Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 
Tel: 03 242 26 19
Mail: info.piva@cvovitant.be
www.cvovitant.be

12 WEKEN VAN 13 FEBRUARI TOT 26 MEI 2023



In deze opleiding volg je 12 weken dagonderwijs waardoor je snel het 
certificaat van Slager distributie behaalt. Deze opleiding wordt ingericht 
samen met VDAB, zo kunnen werkzoekenden meteen aan de slag in de 
sector. 

Ook andere geïnteresseerden die op korte termijn de kneepjes van het vak 
willen leren zijn welkom! Je kan zelfs de opleiding volgen in samenspraak 
met je werkgever. Neem hiervoor contact op met CVO Vitant zodat we jou en 
je werkgever advies op maat kunnen geven. 

Programma
Tijdens de opleiding leer je deelstukken en karkassen versnijden en ver-
werken tot verkoopklare producten zoals chipolata’s, filets, gehakt en gour-
metschotels. Daarnaast geven we je de technieken mee voor de verkoop en 
presentatie aan de toonbank. Je oefent dit in onze eigen slagerijwinkel van 
campus PIVA en via werkplekleren.

De opleiding bestaat uit volgende modules: 
• Eenvoudige verwerking deelstukken
• Verwerking deelstukken en karkassen
• Panklaar maken vers vlees
• Toonbankpresentatie slagerij
• Toonbankorganisatie en -verkoop slagerij

Lesdagen worden afgewisseld met werkplekleren waardoor deze opleiding 
zeer praktisch is. Na je opleiding ben je meteen klaar om aan het werk te 
gaan.

Week Programma

Week 1 Les van maandag tot vrijdag

Week 2 tot 10 Les op dinsdag, woensdag en donderdag
Werkplekleren op maandag en vrijdag

Week 11 en 12 Voltijds werkplekleren

Voor wie?
Iedereen vanaf 18 jaar kan met deze opleiding starten.  
De opleiding staat open voor zowel werkzoekenden als werknemers.

Wanneer heb je les?
Je volgt les van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 17u. 
Je start in september of februari.  De opleiding duurt 12 weken.  
De volgende opleiding start op 13 februari 2023 en eindigt op 26 mei 2023.

Waar heb je les? 
De lessen vinden plaats op Campus PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen.  
Tijdens de opleiding is er werkplekleren voorzien. 

Hoeveel kost de opleiding? 
Deze opleiding kost 735 euro. Hier zitten zowel de lessen, praktijkkledij als 
het cursusmateriaal inbegrepen. 
Wie zich wil bijscholen kan vaak gebruik maken van vrijstellingen van in-
schrijvingsgeld, kortingen en premies. Zo zijn er bijvoorbeeld opleidings-
cheques voor werknemers en werkgevers. Informeer je hier zeker over of 
kom langs dan bekijken wij het op maat van jou.

Ben jij werkzoekend?
Werkzoekenden kunnen deze opleiding gratis 
volgen via de VDAB. Je moet dan volledig werk-
loos zijn, recht hebben op een werkloosheids-
uitkering én geselecteerd worden door de VDAB.
Bovendien zijn er ook andere financiële voorde-
len mogelijk zoals verplaatsingsvergoeding en 
kinderopvangvergoeding. 
Als je voltijds gaat studeren, ontvang je ook nog 
steeds je uitkering van de RVA en krijg je een 
vrijstelling van beschikbaarheid.


