
Handleiding MLP - Project ESF 562 Transitietrajecten - voor

vroegtijdig schoolverlaters

Handleiding Mijn Loopbaan

voor Partners ESF 562

Transitietrajecten voor

vroegtijdige schoolverlaters

Leerlingen in de 2de en 3de graad van het technisch secundair onderwijs (TSO), het beroepssecundair

onderwijs (BSO) en deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) waarvan de school inschat dat ze een grote

kans hebben om de school vroegtijdig en ongekwalificeerd te verlaten kunnen een transitietraject volgen.

Het doel van deze oproep is:

● Jongeren aanmoedigen om hun beroeps- en/of onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door

hen perspectieven op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding te bieden.

● Waarborgen dat jongeren na het verlaten van het secundair onderwijs een duurzame loopbaan

kunnen aanvatten.

Deze handleiding beschrijft hoe de registratie in Mijn Loopbaan voor Partners in het kader van het project

‘ESF 562 transitietrajecten voor vroegtijdige schoolverlaters ’ dient te gebeuren.

We raden aan om te werken met Chrome als browser.

In deze handleiding zijn ook enkele richtlijnen verwerkt die eigen zijn aan de ESF-projecten voor onderwijs

en hun oorsprong vinden in de betreffende richtlijnen of voorwaarden met betrekking tot de ESF-middelen

voor de huidige programmaperiode.

Veel succes!
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1. Registratie ESF 562 Transitietrajecten ‘vroegtijdig schoolverlaten’

● Aanmaken VDAB-account

○ Ook voor jongeren die in Brussel wonen wordt enkel een VDAB account aangemaakt.

● Aanvragen inzagerecht bij VDAB.

● Registratie ’Begeleiding in kader van ESF’ (DERESF).

● Aanpassing van het dossier van de jongere en eventuele warme overdracht naar de

trajectbegeleider VDAB.

1.1. Inschrijving van de jongere bij VDAB

Alle jongeren in het project ‘vroegtijdig schoolverlaten’ moeten een VDAB account hebben.

De organisator is verantwoordelijk om toe te zien op de inschrijving van de jongere bij VDAB  en verleent

hierbij de nodige ondersteuning.

Op vdab.be vind je alle informatie rond inschrijven, solliciteren, oriënteren, jobs en opleidingen.

Voor jongeren  die al ingeschreven zijn bij VDAB, maak je geen nieuw VDAB account aan maar vraag je

inzagerechten in hun VDAB-klantendossier.

1.2. Aanvragen inzagerecht aan VDAB

De organisator kan enkel inzage krijgen in het dossier van de jongere, door het ‘Aanvraagformulier

inzagerecht ‘vroegtijdig schoolverlaten’ aan VDAB te bezorgen.

Vul het aanvraagformulier inzagerecht ‘vroegtijdig schoolverlaten’ in en laat het door de jongere

ondertekenen. Bezorg het volgens de afgesproken procedure aan je VDAB-contactpersoon.

Het inzagerecht wordt altijd toegekend aan de betrokken organisator.

Voor Brusselse jongeren vul je het aanvraagformulier inzagerecht vroegtijdig schoolverlaten Brusselse

jongeren in. Dit document bezorg je aan VDAB Brussel, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel ter attentie van

'Dienst Administratie' - administratiebrussel@vdab.be.

1.3 Registreren van de lijn Begeleiding ikv ESF (DERESF)

Voor het registreren van de begeleidingslijn ‘Begeleiding ikv ESF ‘ raadpleeg je de handleiding Begeleiding

ikv ESF’ op Extranet.

Het financieringsnummer voor dit project is EEWG271. Dit financieringsnummer gebruik je bij het

registreren van de begeleidingslijn ‘Begeleiding ikv ESF ‘.

Op het einde van de begeleiding zet je de begeleidingslijn ‘Begeleiding ikv ESF‘ op uitgevoerd of stopgezet.

Om foutieve lijnen te laten verwijderen die door jou reeds afgesloten werden, neem je contact op met de

provinciale expert MLP-coach via het MLP-contactformulier op Extranet.
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