
PROJECTFICHE RIB HR RAIL  
 

Re-integratie en bedrijven: 
NMBS/HR RAIL 

 

Situering 
Op 1 januari 2016 werd een nieuw raam-akkoord gesloten tussen het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de ziekenfondsen, de gespecialiseerde dienst 
voor trajectbepaling (GTB) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB). Via dit akkoord ontvangt VDAB middelen. VDAB engageert zich 
om deze middelen te investeren in dienstverlening die ter beschikking staat van personen 
met een gezondheidsprobleem.  

Een deel van deze middelen wordt ingezet voor opleidingsprojecten op de werkvloer naar 
knelpuntberoepen voor personen met gezondheidsproblemen. 

Doel 
De doelstelling is om mensen met gezondheidsproblemen te heroriënteren of te herscholen 
zodat ze na het volgen van de opleiding toegeleid kunnen worden naar een knelpuntberoep. 

Aangezien werkgevers een meer prominente rol en verantwoordelijkheid krijgen, wil VDAB 
projecten realiseren in samenwerking met bedrijven, ten behoeve van personen met 
gezondheidsproblemen, die aantonen dat ziek zijn niet noodzakelijk betekent dat je niet kunt 
werken. 

Via deze projecten wil VDAB bedrijven stimuleren om opleidingen op te zetten voor het 
heroriënteren en herscholen van personen met gezondheidsproblemen, die omwille van 
deze problemen hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. De opleidingen moeten gericht 
zijn op de doorstroom naar knelpuntberoepen.  

Sinds juni 2020 is er een samenwerking gestart om mensen met gezondheidsproblemen op 
te leiden tot de job van CAD-designer/bouwkundig tekenaar bij NMBS. 

Duurtijd 
De opleiding start in november 2020 en eindigt eind februari 2021. 

Doelgroep 
Deelnemers aan dit project: 

● zijn woonachtig in Vlaanderen; 
● hebben al werkervaring; 
● kunnen door gezondheidsproblemen hun huidige job(doelwit) niet meer uitvoeren; 
● beschikken al dan niet over een arbeidscontract (bij NMBS of bij een ander bedrijf); 
● beschikken over een positief advies van een arbeidsgeneeskundige dienst om deze 

opleiding te volgen. 
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Opleiding CAD-designer/bouwkundig tekenaar 

Inhoud en aantallen 
De opleiding wordt klassikaal gegeven: 3 dagen theorie en praktijk per week (opleiding in 
Brussel, vlakbij Brussel-Zuid) 

De opleiding bestaat uit 5 afzonderlijke modules, namelijk:  

● module 1: Teken met AutoCad (basis): 48 uur (min. 6 tot max. 10 deelnemers) 
● module 2: Bouwtechnieken en Technologie: 88 uur (min. 6 tot max. 10 deelnemers) 
● module 3: Tekenen van types specialiteiten: 124 uur (min. 4 tot max. 10 deelnemers) 
● module 4: Technisch tekenaar: 40 uur (min. 4 tot max. 10 deelnemers) 
● module 5: Tekenen voor gevorderden/introductie voor Revit (min. 4 tot max. 10 

deelnemers) 

Deelnemers die een module succesvol afsluiten stromen telkens door naar de volgende 
module.  

Procedure 

Toeleiding 
De promotor kan zelf deelnemers rekruteren die voldoen aan de voorwaarden van de 
doelgroep en kan hiervoor alle nodige kanalen aanspreken. VDAB ondersteunt door andere 
kandidaat-deelnemers toe te leiden.  

De definitieve toeleiding naar de opleiding gebeurt door VDAB. 

Inzagerechten 
Bij de definitieve toeleiding verleent VDAB inzagerecht in het klantendossier van de 
deelnemer aan de promotor. De promotor krijgt inzagerecht in het dossier van een 
deelnemer door samen met de deelnemer een inzageformulier in te vullen en over te maken 
aan VDAB. 

Registratie in ‘Mijn Loopbaan’ 
De promotor registreert alle relevante gegevens i.v.m. de opleiding in Mijn Loopbaan voor 
Partners (MLP).  

Alle handleidingen voor deze registratie vind je terug op onze website: 
https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulier
en 

Gebruik ze zeker! 
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Verplichte registraties in MLP 
Registreren van de opleiding en afdrukken opleidingscontract 

1. Registratie van de opleiding: de promotor registreert de opleiding zoals beschreven 
in de handleiding “Registreren van opleidingen”. 
Je gebruikt hierbij volgende opleidingscodes: 

● Voor modules 1 tot en met 4: 025200 
● Voor module 5: 134160 

 
2. Opleidingscontract: de promotor drukt het opleidingscontract af en laat het 

handtekenen door de betrokken partijen. 

Registreren van prestaties en aanwezigheden 

1. Prestaties: de promotor registreert de gepresteerde uren per deelnemer, zoals 
beschreven in de handleiding “Registreren van prestaties en vergoedingen”. 
 

2. Aanwezigheidslijsten: de in MLP geregistreerde prestaties zijn aan te tonen door 
gehandtekende aanwezigheidslijsten. De promotor gebruikt hiervoor verplicht de 
lijsten van VDAB. De handleiding “Aanwezigheidslijsten van cursisten” beschrijft 
hoe deze lijsten gegenereerd kunnen worden. De cursisten handtekenen de lijst per 
dagdeel en de lesgever of instructeur tekent voor akkoord per dagdeel. Registraties 
in MLP gebeuren conform deze gehandtekende aanwezigheidslijsten. 
Een correcte en tijdige registratie van de aanwezigheden is belangrijk in functie van 
de uitbetaling van cursistenvergoedingen aan de rechthebbende deelnemers. De 
opdrachtnemer bewaart alle bewijsstukken van afwezigheden (bv. doktersbriefjes).  

Einde van de opleiding: competentierapport, opleidingsattest en C91 

3. Competentierapport: op het einde van de opleiding maakt de promotor een 
competentierapport op voor elke deelnemer, dat weergeeft welke competenties de 
deelnemer verworven heeft tijdens de opleiding. De werkwijze staat beschreven in 
de handleiding “Competenties en competentierapporten scoren”. 
 

4. Opleidingsattest: op het einde van de opleiding bezorgt de promotor een 
opleidingsattest van de gevolgde opleiding aan de deelnemer. Dit attest bevat 
minimaal de inhoud van de opleiding en de duurtijd. 
 

5. Opladen in MLP: de promotor laadt het gehandtekende competentierapport en het 
opleidingsattest in het MLP-dossier van de deelnemer. 
 

6. C91 afdrukken vanuit de leerweg : zie handleiding “Leerweg” 
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-st
ages-prestaties-vergoedingen  

 
De promotor draagt in deze de volle verantwoordelijkheid voor de juistheid en correctheid 
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van de ingevoerde gegevens in MLP. Gerechtelijke gegevens mogen niet 
verwerkt worden. Voor de verwerking van medische gegevens moet de 
deelnemer toestemming verlenen. 

 

Up-to-date houden klantendossier 
Het is belangrijk dat het klantendossier steeds up-to-date blijft. Let er op dat 
contactgegevens, het rekeningnummer, het jobdoelwit en de aanwezige competenties 
aangevuld zijn en het opgestelde CV gepubliceerd werd.  

Uitvoerende partners 
 

Promotor Opleiding IKP OE Financieringsn
ummer 

HR Rail/NMBS CAD-designer / 
bouwkundig 
tekenaar 

6337-0 10022816  C00S001 

 

Contactpersonen 
Projectopvolger: Sophie De Backer (sophie.debacker@vdab.be)  

Expert samenwerking: Sarah Sierens (regie@vdab.be)  

Inhoudelijk experten: Liesbeth Jagers (liesbeth.jagers@vdab.be) 

Nikolaj Bassele (nikolaj.bassele@vdab.be)   
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