
Informatie in te vullen ter voorbereiding van het dossier.

Algemene bedrijfsgegevens:

Naam van de organisatie:           

Volledig adres :      

e-mail organisatie:          

Ondernemingsnummer :      

Tel :                                             

Verantwoordelijke van de organisatie met functie en e-mail :      ,      ,      

Bedrijfsadministrator(s):

Naam en voornaam:      

Rijksregisternummer :      

e-mailadres :      

TEL-nr :      

Naam en voornaam:      

Rijksregisternummer :      

e-mailadres :      

TEL-nr :      

De administrator is verantwoordelijk voor het interne gebruikersbeheer: hij/zij kan
voor de verschillende gebruikers individuele accounts aanmaken en kan voor elke
gebruiker toegangsrechten bepalen tot toepassingen op onze website (bijvoorbeeld
ingeven van opleidingen, registreren in “Mijn Loopbaan voor Partners”, ...).
U kan een tweede administrator aanstellen als backup.



Samenwerkingsovereenkomst
Opleidingenmanager

Ondernemingsnummer:      

e-mailadres:      

Tussen

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, waarvan
de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 11, vertegenwoordigd door Ann
Schrijnemakers, teamleider Gebruikersbeheer & Cursistenadministratie

hierna genoemd VDAB,

en

     , met zetel te             ,      , vertegenwoordigd door       ,

hierna genoemd de opleidingsinstelling,

wordt overeengekomen hetgeen volgt :

Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst

Het voorwerp van de overeenkomst is het gebruik van de Opleidingenmanager
waarbij de opleidingen van de opleidingsinstelling openbaar gesteld worden via de
website en andere publicatietools van de VDAB.
De Opleidingenmanager is een beheersysteem betreffende de informatie van het
opleidingsaanbod van de opleidingsinstelling. Deze opleidingeninformatie kan via de
Opleidingenmanager gepubliceerd worden op de website en andere publicatietools
van de VDAB. Kandidatuurstellingen, via de website van de VDAB, van
geïnteresseerden voor opleidingen gepubliceerd via de Opleidingenmanager, worden
ter beschikking gesteld van de opleidingsorganisatie.

Het gepubliceerde aanbod van opleidingen wordt evenwel beperkt tot het
arbeidsmarktgericht en kwalitatief opleidingsaanbod bestemd voor volwassenen
(werkzoekenden en werknemers) en dat de wederinschakeling in de arbeidsmarkt of
het behouden van een arbeidsplaats tot doel heeft.
De voorwaarden van arbeidsmarktgerichtheid en kwaliteit zijn verder gespecificeerd
in bijlage 1 die bij deze overeenkomst gevoegd is.



Artikel 2 - Wederzijdse verplichtingen

1. VDAB verbindt zich ertoe:

a) informatie omtrent de in artikel 1 bedoelde opleidingen van de
opleidingsinstelling op te nemen in de publieksinformatiesystemen van VDAB.
Dit houdt in dat deze opleidingen gedurende een periode van 9 maanden na
datum van ingave of wijziging raadpleegbaar zijn.

b) op regelmatige basis een controle uit te oefenen op de naleving van de
voorwaarden die in bijlage 1 van deze overeenkomst zijn gevoegd;

c) de Opleidingenmanager gratis ter beschikking te stellen van de
opleidingsinstelling . De opleidingsinstelling krijgt toegang tot de
Opleidingenmanager via de website vdab.be door in te loggen op “Mijn VDAB”
via de tab “Werkgevers”.

2. De opleidingsinstelling:

a) verbindt zich ertoe
1) enkel opleidingen te publiceren die beantwoorden aan het kwaliteitskader

(in bijlage).
2) de informatie omtrent de aangeboden opleidingen uitsluitend in de

Nederlandse taal ter beschikking te stellen.
3) enkel reëel en op korte termijn beschikbaar opleidingsaanbod voor

publicatie aan te bieden.
4) de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees

Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en
andere toepasselijke regelgeving strikt na te leven en een
verwerkersovereenkomst met VDAB af te sluiten.
VDAB werkt immers met heel wat partners samen en wisselt in functie
daarvan ook persoonsgegevens met hen uit. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) bepaalt duidelijk wat de
verantwoordelijkheden zijn van VDAB die in dit geval de
verwerkingsverantwoordelijke is en de partner die persoonsgegevens van
de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. VDAB moet passende
verwerkers kiezen die kunnen voldoen aan de vereisten van de AVG en ze
moet duidelijke contractuele afspraken in een verwerkersovereenkomst
met hen maken over hoe zij moeten omgaan met deze persoonsgegevens.
De (persoons-)gegevens, waarvan de medecontractant kennis zou krijgen,
in uitvoering van onderhavige overeenkomst, worden strikt vertrouwelijk
behandeld en enkel gebruikt in het kader van de uitvoering van
onderhavige overeenkomst.
De medecontractant treft maatregelen om het vertrouwelijke karakter van
de (persoons-)gegevens te bewaren en ziet erop toe dat de personen die
betrokken zijn bij de uitvoering van onderhavige overeenkomst op de
hoogte zijn van de hierboven vermelde afspraken en ziet tevens toe op de



naleving ervan.
De hierboven vermelde afspraken blijven gelden zowel tijdens de duur van
onderhavige overeenkomst als na het einde ervan.

5) de Opleidingenmanager te gebruiken zoals beschreven in de technische
handleiding die raadpleegbaar is op de site van VDAB
(https://extranet.vdab.be/publiceer-een-opleiding/handleidingen-opleidinge
nmanager) en via de helpiconen binnen Opleidingenmanager.

b) erkent het recht van VDAB om een bepaald opleidingsaanbod te verwijderen:
1) als niet aan alle wettelijke en deontologische regels van niet-discriminatie,

privacy en taalgebruik is voldaan
2) als de voorwaarden die in bijlage 1 van deze overeenkomst zijn gevoegd

niet nageleefd worden

c) erkent het recht van VDAB om bij herhaalde inbreuken de publicatierechten in
te trekken en deze overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten

d) duidt een administrator aan die de toegangen van de medewerkers tot
“Opleidingenmanager” beheert. Elke gebruiker heeft zijn persoonlijke
toegangscode en een persoonlijk paswoord, dat niet mag gedeeld worden met
anderen.

Artikel 3 - Duur van de overeenkomst

De hier overeengekomen samenwerking tussen VDAB en de opleidingsinstelling
wordt afgesloten met ingang van 01/11/2020.     .
De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens één jaar.
Beide partijen hebben op elk ogenblik de mogelijkheid per aangetekend schrijven de
overeenkomst op te zeggen.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

a) VDAB kan niet aansprakelijk gesteld worden door een derde als hij gebruik maakt
van de Opleidingenmanager of als hij informatie raadpleegt die via de
Opleidingenmanager is ingegeven.

b) VDAB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbreking van publicatie die
te wijten is aan tijdelijke technische storingen.

Artikel 5 - Slotbepaling

Op deze samenwerkingsovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle
geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen onder
de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Brussel.

https://extranet.vdab.be/publiceer-een-opleiding/handleidingen-opleidingenmanager
https://extranet.vdab.be/publiceer-een-opleiding/handleidingen-opleidingenmanager


De bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.

Opgemaakt in 2 exemplaren en ondertekend door de contracterende partijen. Iedere
partij erkent het voor haar bestemde exemplaar te hebben ontvangen.

Voor       Voor de VDAB

      Ann Schrijnemakers
      teamleider Gebruikersbeheer

& Cursistenadministratie



Bijlage 1

Kwaliteitskader voor publicatie van opleidingen.

Arbeidsmarktgerichtheid:

Een opleiding wordt beschouwd als arbeidsmarktgericht wanneer :

● de opleiding op de arbeidsmarkt rechtstreeks leidt naar een beroep of de opleiding
de kans vergroot dat je in een beroep aan de slag kan.

● er vacatures zijn voor het beroep waartoe de opleiding leidt.

Een opleiding wordt beschouwd als niet-arbeidsmarktgericht wanneer deze opleidingen zich
voornamelijk situeren in de vrijetijdsbeleving (vb. ballonplooier, aquarellen, schilderen op
doek, kantklossen, ...)

● De mogelijkheid om zich na een opleiding te vestigen als zelfstandige is op zich geen
argument om die opleiding als “arbeidsmarktgericht” te beschouwen (aangezien dit in
principe bij elke opleiding mogelijk is).

Een opleiding kan enkel gepubliceerd worden door een opleidingsverstrekker, die erkend is
in het kader van opleidingscheques. Er mogen enkel opleidingen gepubliceerd worden die in
aanmerking komen voor opleidingscheques.

Kwaliteit:

● Opleidingen die leiden naar handvaardigheidsberoepen (of andere beroepen die niet
louter theoretisch kunnen aangeleerd worden) en enkel worden aangeboden in
afstandsleren, dus zonder praktijkonderdeel (bv. een opleiding dakdekker die louter in
afstandsonderwijs gegeven wordt), zijn onvoldoende om in een beroep aan de slag te
gaan en worden daarom verwijderd uit de opleidingengids.

● Opleidingen moeten correcte informatie bevatten over het bekomen van officiële
getuigschriften, certificaten of diploma’s uitgereikt door een Vlaamse of Belgische
overheid. Opleidingen die op dat vlak misleidende informatie bevatten worden
verwijderd.

● Opleidingen die enkel waarde hebben op de arbeidsmarkt voor mensen die al een
bepaald diploma hebben, zullen verwijderd worden, tenzij dit expliciet vermeld wordt
in de opleidingengids (Psychologie, Kindercoach, Life coach, etc.).



● De informatie rond leervormen moet correct en transparant voor de klant zijn. Bij de
leervormen “Afstandsleren” en “Online leren” mag dezelfde opleiding (unieke
opleidingscode) slechts 1 maal per doelgroep gepubliceerd worden, omdat dit anders
als manipulatie van de zoekresultaten wordt beschouwd en misleidend kan zijn voor
de gebruikers.

● De gebruiker van de VDAB-website die informatie opvraagt voor een bepaalde
opleiding en zich dus niet uitdrukkelijk inschrijft voor het volgen van een opleiding,
mag niet onmiddellijk een cursus of een gedeelte ervan toegestuurd krijgen, al dan
niet vergezeld van een factuur. De opleidingsinstelling dient de gebruiker vooraleer
een inschrijving te aanvaarden,  deze duidelijke en begrijpbare informatie te geven
over o.a. de opleiding, de algemene voorwaarden, de eventuele examinering en de
prijs hiervan,  de officiële erkenning (of niet) van deze opleiding door de Vlaamse
Gemeenschap, de totale prijs  en de betalingswijzen.  Verder dient de overeenkomst
van de opleidingsverstrekker met de gebruiker in overeenstemming te zijn met de
bepalingen van het Belgisch burgerlijk wetboek en het Belgisch wetboek van
economisch recht.


