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Talentgesprekken zorg en onderwijs

Situering
De opdrachtnemers staan in voor het opzetten van een talentgesprek (inschattingsgesprek) voor

kandidaat-cursisten voor verschillende opleidingen in Zorg en Onderwijs.

Vooraleer een werkzoekende kan starten in dergelijke opleiding (zorgkundige, begeleider in de

kinderopvang, Se-n-Se Leefgroepenwerking of jeugd- en gehandicaptenzorg, verpleegkunde, graduaat

orthopedagogie, educatieve bachelor kleuteronderwijs of educatieve bachelor lager onderwijs), is er

eerst nood aan een grondige inschatting waar hun belangstelling, aanleg, competenties en motivatie

om in te stappen in de gewenste opleiding en het beroep ingeschat wordt.

Alle kandidaat-cursisten die een aanvraag voor één van deze opleidingen hebben ingediend en bij

VDAB een (digitale) informatiesessie en/of kennismakingsgesprek hebben gevolgd, worden

uitgenodigd op het talentgesprek. Het talentgesprek bevat een motivatie- en competentie onderzoek

ter voorbereiding van de start van de opleiding.

De opdrachtnemer organiseert een gesprek van minimaal 1 uur en maakt een inschatting van de

competenties, het inzicht in de job, de randvoorwaarden en motivatie van de kandidaat-cursist.

VDAB kiest ervoor om de talentgesprekken optimaal digitaal te laten organiseren voor de

kandidaat-cursisten die een opleiding op niveau hogeschool ambiëren. Dit betekent concreet dat de

dienstverlening digitaal georganiseerd wordt, met uitzondering voor:

- de deelnemer die niet over de vaardigheden beschikt om een digitaal aanbod te volgen

- de deelnemer die niet beschikt over de noodzakelijke instrumenten (bijvoorbeeld een pc)

om een digitaal aanbod te volgen

VDAB kiest ervoor om de talentgesprekken fysiek te laten doorgaan op een locatie van VDAB voor de

kandidaat-cursisten die een opleiding op niveau secundair onderwijs ambiëren. De locaties staan in

Tabel 1: Beschrijving van de percelen.

De raamovereenkomt wordt gesloten in juni 2021. De eerste bestelling loopt tot uiterlijk 30 juni 2022.

De einddatum voor deze raamovereenkomst is voor elk perceel 30 juni 2025.

De opdracht zal lopen in 13 percelen. VDAB engageert zich voor het plaatsen van een eerste

bestelling van in totaal 2960 kandidaat-cursisten, verdeeld over deze 13 percelen.

Perceel Regio-afbakening Plaatsen van
dienstverlening

Gegarandeerde eerste
bestelling

VPKZK-LIM Provincie Limburg VDAB Genk Europalaan 175

OPVBKO-LIM Provincie Limburg VDAB Genk Europalaan 100

OND-LIM Provincie Limburg VDAB Genk Europalaan 70
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OPVBKO-VLB Provincie
Vlaams-Brabant

VAC Leuven
VDAB Witherenstraat
Vilvoorde
VDAB Halle

80

OND-VLB Provincie
Vlaams-Brabant

VAC Leuven
VDAB Witherenstraat
Vilvoorde
VDAB Halle

75

ZORG-OVL Provincie
Oost-Vlaanderen

VAC Gent
WW Aalst (Hopmarkt)
WW Sint-Niklaas
(Noordlaan)

550

OND-OVL Provincie
Oost-Vlaanderen

VAC Gent
WW Aalst (Hopmarkt)
WW Sint-Niklaas
(Noordlaan)

100

ZORG-ANT Stad Antwerpen VDAB Antwerpen 600

OND-ANT Stad Antwerpen VDAB Antwerpen 50

ZORG-MECTUR Mechelen en
Turnhout

VDAB Mechelen
VDAB Turnhout

550

OND-MECTUR Mechelen en

Turnhout

VDAB Mechelen

VDAB Turnhout

50

ZORG-WVL Provincie

West-Vlaanderen

VDAB Kortrijk

VDAB Roeselare

VDAB Brugge

VDAB Oostende

VDAB Ieper

500

OND-WVL Provincie

West-Vlaanderen

VDAB Kortrijk

VDAB Brugge

60

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan’ (VDAB)

1. Dienstverleningsmenu: persoonlijke dienstverlening

2. Dienstverleningsmenu: afsprakenblad opmaken met Talentgesprek als opdracht

3. Doorverwijslijn aanmaken (flap begeleiding > stappen naar werk):

a. Via de doorverwijskaart wordt inzage in het dossier van de klant toegekend aan de

partner

b. Juist financieringsnummer invullen (zie overzicht achteraan dit document)
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c. Doorverwijskaart laten onderteken en zelf ondertekenen

d. Doorverwijzing op toestand ‘geïnitieerd’ zetten.

Nadat de doorverwijzing correct is aangemaakt ontvangt de partner een e-mail i.v.m. de

doorverwijzing.

Procedure en registratie in Mijn Loopbaan voor Partners

1. Doorverwijslijn afwerken volgens de ‘handleiding ‘Doorverwijzing afwerken’ op extranet

a. Klant is aanwezig: aanmelding bevestigen + opname in actie

b. Klant is afwezig en heeft een geldige reden (VDAB-website): partner plant nieuw

contact in met klant

c. Klant is afwezig en heeft geen geldige reden/partner kan klant niet bereiken om

nieuw contact in te plannen, partner werkt doorverwijslijn af met afwezigheid en

brengt de VDAB-bemiddelaar op de hoogte

2. Partner en klant ondertekenen bewijs van deelname (volgens door VDAB aangeleverd

sjabloon)

OF

Partner registreert de opdracht ‘bevestig de opstart van de bemiddeling bij de partner van

VDAB’ en klant werkt deze af volgens de handleiding aanmaken opdracht ‘Bevestig de opstart

van de bemiddeling bij de partner van VDAB’.

3. Registreer de lijn ‘Screening’ volgens de handleiding ‘Screening’ op Extranet.

4. Binnen de 5 kalenderdagen (of vroeger indien afgesproken bij toeleiding) een gedetailleerd

verslag opladen in MLP onder Tab Begeleiding - Tab Traject - onderaan bij ‘Documenten’.

5. Screeningslijn afwerken (na opladen verslag).

Alle handleidingen voor deze registratie vind je terug op Extranet:
https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulieren#han
dleidingen-mlp

Uitvoerende partners

Partner IKP OE Financieringsnummer Projectonderdeel
nummer

Vormingcentrum
Hivset

10222264-0 10012211 ZORG_ANT: A00D039
VPKZK_LIM: L23D051
OPVBKO_LIM: L23D050
ZORG_MECTUR: A00D037
OPVBKO_VLB: V34D034
ZORG_OVL: O04D039
ZORG_WVL: W52D200

P2100030

Obelisk 10287155-0 10010962 OND_ANT: A00D038
OND_LIM: L23D049
OND_MECTUR: A00D036
OND_VLB: V34D033
OND_OVL: O00D361

P2100030
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OND_WVL: W52D300

Contactpersonen  VDAB

Projectleiders

Projectleiders Samenwerking

- 0475 88 45 44 - sofie.degraeve@vdab.beSofie De Graeve

- 0499 42 10 37 - anja.oste@vdab.beAnja Oste

Projectleider

- 0472 32 31 00 - pieterjan.soens@vdab.bePieterjan Soens

Projectopvolgers

Provincie PO Perceel
zorg

Perceel
onderwijs

Contactgegevens

Antwerpen Wendy
Backeljauw

X X wendy.backeljauw@vdab.be

Limburg Nele Metten X X nele.metten@vdab.be

Oost-Vlaanderen
Koenraad
Huybrechts

X X
koenraad.huybrechts@vdab.be

Vlaams-Brabant Greet Slegers X X greet.slegers@vdab.be

West-Vlaanderen

Inge Decloedt X inge.decloedt@vdab.be

Amelie
Ingelbrecht

X amelie.ingelbrecht@vdab.be

Provinciale Expert MLP-coaches
(Vermeld hier enkel de provinciale MLP-coach(es) die bij het project is (zijn)  betrokken)

Antwerpen Annemie Van Wielendaele

Vlaams Brabant Marijke Cops

Limburg Bianca Vaes

Oost-Vlaanderen Katleen Belie

West-Vlaanderen Sofie Claeys

Brussel Natalie Renders
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Te bereiken via het MLP-contactformulier op Extranet.

Contactpersoon Partner

Hivset
Helga Van den Eynde - helga.van.den.eynde@hivset.be

Obelisk
Jolien Decabooter - jolien.decabooter@obelisk.be
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