
PROJECTFICHE PlastiQ

Opleidingen ism PlastiQ

Situering
Opleidingstraject in de kunststoffen sector.

Procedure en registratie
Kandidatenbeheer via VDAB - opleidingsaanvraag via VEO.

Voltijdse opleidingen (35u/week)

Opleidingscodes:

● 281013   kunststofbad (oriënterende opleiding)

● 284000 -Operator kunststofmaterialen

● 284001- productiemedewerker kunststof

MIXED TRAJECT VDAB + PlastiQ

● VDAB maakt een opleidingslijn en opleidingscontract aan + sublijn op PlasIQ

● PlastIQ maakt een opleidingslijn aan voor hun deel van de opleiding.

● Beide partijen registreren prestaties voor hun eigen deel opleidingen

● De kinderopvangvergoeding wordt door VDAB ingevoerd.

● Indien er een lijnabonnement nodig is, wordt dit door VDAB aangevraagd.

● PlastIQ signaleert elke afwezigheid van de klant onmiddellijk aan VDAB

● Afwezigheidsattesten worden door beide partijen bij gehouden en gecommuniceerd naar

elkaar.

● Stage wordt door PlastIQ opgenomen en geregistreerd als opleidingsstage + prestaties.

● Op het einde van de opleiding maakt VDAB het competentierapport op, PlastIQ vult aan.

VDAB laat het CR ondertekenen door de klant.

● VDAB sluit de leerweg af en levert de C91

● PlastIQ registreert ‘een begeleiding tijdens opleiding’

● PlastIQ registreert een jobmatchingslijn voor de nazorg bij einde opleiding.

● PlastIQ maakt gebruik van het geven van sollicitatieopdrachten via MLP.

● PlastIQ zorgt dat het klantendossier up-to-date is (aanpassen jobdoelwit, competenties, …)

Opleidingstraject volledig bij PlastIQ

● PlastIQ maakt een opleidingslijn en opleidingscontract aan.

● Indien er een lijnabonnement nodig is, wordt dit door PlastIQ aangevraagd.

● PlastIQ registreert  prestaties

● PlastIQ registreert de kinderopvangvergoeding obv een kinderopvang factuur.

● PlastIQ signaleert elke afwezigheid van de klant onmiddellijk aan VDAB

● Afwezigheidsattesten worden door Plastiq bijgehouden.

● Stage wordt door PlastIQ opgenomen en geregistreerd als opleidingsstage + prestaties.

● Op het einde van de opleiding maakt Plastiq het competentierapport op en laat het CR

ondertekenen door de klant.
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● PlastIQ sluit de leerweg af en levert de C91

● PlastIQ registreert ‘een begeleiding tijdens opleiding’

● PlastIQ registreert een jobmatchingslijn voor de nazorg bij einde opleiding.

● PlastIQ maakt gebruik van het geven van sollicitatieopdrachten via MLP.

● PlastIQ zorgt dat het klantendossier up-to-date is (aanpassen jobdoelwit, competenties, …)

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan voor Partners’
Alle handleidingen voor deze MLP-registraties vind je terug op Extranet.

1/ Registraties opleidingslijn

Bij de start van de opleiding wordt ten laatste de eerste dag van de opleiding een opleidingslijn  en

een opleidingscontract afgedrukt. Het contract wordt ondertekend door de partner en de cursist.

Zie ‘Handleiding registreren opleidingen’ op Extranet.

2/ De opleidingspartner registreert een stagelijn voor elke stage.

Bij de start van de stage wordt voor het begin van de stage een stagelijn geregistreerd en en

stagecontract afgedrukt. Het contract wordt ondertekend door de partner en de cursist.

Zie ‘Handleiding registreren stages’ op Extranet.

3/ Begeleiding tijdens opleiding

Zie Handleiding ‘Begeleiding tijdens opleiding’ op Extranet.

4/ Prestaties/vergoedingen

Zowel voor de opleidingen als stage worden worden prestaties en vergoedingen ingegeven, dit o.b.v.

de aanwezigheidslijsten.

Zie handleiding ‘Prestaties en vergoedingen’ op Extranet.

5/ Bij het einde van elke opleiding wordt een competentierapport opgemaakt en opgeladen in MLP.

Zie ‘Handleiding Scoren van competenties' op Extranet.

6/ Nazorg wordt geregistreerd met een jobmatchingslijn.
Zie ‘Handleiding Jobmatching' op Extranet.

7/ Sollicitatieopdrachten
Zie 'handleiding sollicitatie opdrachten aanmaken' op Extranet.

Uitvoerende partners

Partner IKP OE

VZW PlastIQ
August Reyerslaan 80
1030 Schaarbeek

10525721-001 10016633

Provincie Financieringsnummer
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https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulierene/draaiboeken-en-projectfiches/tibb4-tibb4-anderstaligen-en-scraba-draaiboek
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen#begeleiden-tijdens-opleidingen-en-stages
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-werk#j
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-werk#s


PROJECTFICHE PlastiQ

Antwerpen A32R035

Limburg L24P002

Oost-Vlaanderen O00D094

West-vlaanderen W20P003

Contactpersonen  VDAB

Projectopvolger(s)

Provincie

Antwerpen Serife Kalayci

Limburg Inge Vanswijgenhoven

Oost-Vlaanderen Annelies crommelinck

West-vlaanderen Diederik Battheu - 0498/058629

Provinciale Expert MLP-coaches

Antwerpen Annemie Van Wielendaele

Limburg Bianca Vaes

Oost-Vlaanderen Katleen Belie

West-Vlaanderen Sofie Claeys

Te bereiken via het MLP-contactformulier op Extranet:

https://extranet.vdab.be/mlp/alles-over-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp/wie-helpt-je-verder
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https://extranet.vdab.be/mlp/alles-over-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp/wie-helpt-je-verder

