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Handleiding

opleidingenmanager voor de

MLP-gebruiker

Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning bij het gebruik van de Opleidingenmanager.

Deze handleiding bevat de richtlijnen voor gebruikers die ook toegang hebben tot ‘Mijn Loopbaan

voor Partners’. Als je toegangsrechten hebt tot ‘Mijn Loopbaan voor Partner’, dan heb je automatisch

ook de toegangsrechten tot de Opleidingenmanager.

Richtlijnen om die toegang te bekomen vind je op Extranet.

De Opleidingenmanager is een instrument dat door VDAB-partners gebruikt wordt voor het  beheer

van opleidingsgegevens die in de VDAB-opleidingengids gepubliceerd worden.

VDAB maakt een onderscheid tussen ‘opleiding’ en ‘cursus’.

Onder ‘opleiding’ verstaan we de ‘vaste’ gegevens van een opleiding: het programma, de inhoud.

Onder ‘cursus’ brengen we de organisatie-elementen samen:

● Plaats van opleiding

● Leverancier (=adres) van de instructeur

● Doelgroep

● Methodiek of leervorm.

Na aanmaak van een opleiding wordt er een ‘cursus’ (= een bepaalde combinatie van

organisatorische elementen) aan de ‘opleiding’ gehangen. Als één van de organisatorische

elementen wijzigt, dan moet je een nieuwe cursus creëren.

Aan een opleiding kunnen er meerdere cursussen gekoppeld worden.

De Opleidingenmanager is ook bedoeld voor (koepel)organisaties die (dezelfde) opleidingen op

verschillende plaatsen  of onder verschillende leervormen organiseren.

Een cursus kan meerdere keren worden ingericht, het is niet nodig om een nieuwe cursus aan te

maken.

Gegevens over nieuwe startdata voer je in op de bestaande cursussen door het  overschrijven van de

informatie.

https://extranet.vdab.be/mlp/hoe-krijg-je-toegang-tot-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp
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In de VDAB-opleidingengids worden enkel ‘cursussen’ gepubliceerd aangevuld met  gegevens uit de

overeenkomstige ‘opleidingen’.

In MLP kan je de deelname aan een opleiding enkel registreren wanneer er daarvan een  cursus

bestaat met actieve CVS-status. Meer info hierover vind je in deze handleiding.

Om een cursus te kunnen aanmaken  is het noodzakelijk eerst een adressen- en  contactpersonen

bestand aan te leggen. Meer info hierover vind je ook  in deze handleiding.

Veel succes!
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1. Inloggen in Opleidingsmanager

Om toegang te krijgen tot Opleidingenmanager log je in via  Extranet op Mijn VDAB’.

Als je jouw persoonlijke gebruikersnaam en paswoord ingeeft en vervolgens op de knop ‘Log in’ klikt,

kom je terecht op de ingelogde versie van de homepagina van Extranet:

Bovenaan het scherm staan jouw gegevens (rode pijl 1 op de foto). Via ‘Afmelden’ log je uit van

Extranet voor partners.

Je kan naar

● ‘Start Mijn Loopbaan voor Partners’ midden op de pagina (rode pijl 2 op de foto)

● ‘Mijn VDAB’ voor andere toepassingen (rode pijl 3 op de foto)

Klik op ‘Mijn VDAB’ - volgend scherm opent zich:
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2. Mijn Bedrijfsgegevens

Voor je start met de aanmaak van een opleiding en cursus is het aangewezen dat je ‘De

bedrijfsgegevens’ correct zet:

● Contactpersonen aanduidt.

● Adressen van opleidingslocaties aanmaakt.

In ‘Mijn-VDAB’  ga je naar de rubriek ‘Mijn bedrijf’.  Daar klik je op de link ‘Mijn bedrijfsgegevens’.

(Wanneer jij niet beschikt over deze link, dan heb je geen toegangsrecht tot het beheer van  die

gegevens. Spreek er je administrator over aan. Deze beheert die toegangsrechten en kan je  zeggen

bij wie je terecht kan).
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Van je bedrijf/organisatie worden een aantal gegevens opgehaald uit de bedrijvendatabank van de

VDAB:

● Naam;

● Juridische vorm;

● Straat-nummer-bus;

● Land;

● Postcode;

● E-mail;

● Website;
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● Telefoon / Fax;

● Ondernemingsnummer.

Indien je wijzigingen aanbrengt moet je dit bevestigen door te klikken op de knop 'Bewaren'.

Er  wordt automatisch een e-mail gestuurd naar VDAB die dan de wijziging invoert in haar

bedrijvenbank.

2.1 Aanmaken contactpersonen

Vóór je opleidingen invoert, dien je de bijbehorende contactpersonen in te voeren. Deze voeg je toe

via het tabblad 'Contactpersonen'.

klik op ‘Voeg een nieuwe contactpersoon toe’ - volgend scherm opent zich:
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Vul alle verplichte velden in en klik op ‘Bewaar’.

In het volgende scherm zie je dat de contactpersoon werd bewaard.
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2.2 Aanmaken adressen

Als je naast het adres dat al in de tab bedrijfsgegevens staat, nog andere  adressen (=

opleidingsplaatsen) wenst te gebruiken in je opleidingen- en cursusbeheer , dan moet je deze

adressen eerst toevoegen.

Ga naar de tab ‘Adressen’ en klik op de link ‘Voeg een nieuw adres toe

Vul alle verplichte velden in en klik op ‘Bewaren’.

Het nieuwe adres werd aan je ‘adressen ’toegevoegd.
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3. Aanmaken van een opleiding

Een opleiding aanmaken doe je via ‘Mijn VDAB’ onder de rubriek ‘Mijn Opleidingen’

Ga vanuit je bedrijfsgegevens via het logo in de banner bovenaan terug naar ‘Mijn VDAB’

Ga in ‘Mijn VDAB’ naar de rubriek ‘Mijn Opleidingen’ - klik op ‘Plaats een opleiding’
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Volgend scherm opent zich
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In Beheer je opleidingen heb je verschillende acties die kan je verrichten:

1. Een nieuwe opleiding toevoegen.

2. Je didactische aanpak beschrijven.

3. Een overzicht van je opleidingen opvragen.

4. Een selectie maken in je aangemaakte opleidingen.

3.1 Een nieuwe opleiding toevoegen

Via de link ‘een nieuwe opleiding toevoegen’, voeg je een opleiding toe.

Hoe je dat doet wordt in hoofdstuk 4 verder uitgelegd.

14/3/2023 12



Handleiding Opleidingenmanager voor de MLP-gebruiker

3.2 Je didactische aanpak beschrijven

Als je cursussen toevoegt aan een opleiding moet je een keuze maken betreffende de leervorm

(methodiek). De VDAB geeft standaard een eigen omschrijving van die leervormen.

In deze rubriek kun je de omschrijving die de VDAB hanteert overschrijven en afstemmen op je  eigen

organisatie. De benaming van de leervorm (open leren, groepsleren…) wordt niet  gepubliceerd,

alleen de omschrijving. Voer de gewenste gegevens in en klik op de knop „Bewaren‟

Klik op de link ‘didactische aanpak’ en je komt op volgend scherm

3.3 Beheer je opleidingen

Een overzicht van je opleidingen opvragen kun je via  ‘Lijst alle opleidingen’ of ‘Selectie Opleidingen’.

3.3.1. Lijst alle opleidingen

Door te klikken op de knop 'Lijst alle opleidingen' krijg je het volledige overzicht van alle vroeger

ingebrachte opleidingen.

Je krijgt het scherm 'Overzicht actieve opleidingen ' en ‘overzicht passieve opleidingen’
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3.3.1.1. Overzicht actieve opleidingen

Indien er geen resultaat is krijg je de boodschap: 'Je hebt momenteel geen actieve opleidingen

geregistreerd'.

Indien er wel een resultaat is krijg je van elke opleiding

● De opleidingscode (het referentienummer)

● De naam van de opleiding

● Bijbehorende koppelingen naar

○ Cursussen: je krijgt het scherm 'Overzicht cursussen' (zie verder)

○ Wijzigen: je krijgt het scherm 'Wijzig deze opleiding' (zie verder)

○ Passief zetten: je krijgt de boodschap 'Ben je zeker dat je deze opleiding passief wil

zetten?' Klik op de knop “Bevestigen”.

!Opmerking

Als de opleiding nog gepubliceerde cursussen heeft, krijg je de boodschap dat je  deze eerst op

niet-gepubliceerd moet plaatsen, alvorens je de opleiding passief kunt zetten.

Via dit scherm kan je ook een nieuwe opleiding toevoegen door te klikken op de link 'Voeg een

opleiding toe' (zie hoofdstuk 4).

3.3.1.2. Overzicht passieve opleidingen

Indien er geen resultaat is krijg je de boodschap: “Je hebt momenteel geen passieve opleidingen”.

Opmerking: actief en passief betekent  'zal nog ingericht worden' en 'zal niet meer ingericht  worden'.

Verwijderen van opleidingen kan niet. Geregeld worden de niet gepubliceerde cursussen  en de

passieve opleidingen door de VDAB verwijderd (onder bepaalde voorwaarden).
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3.3.2. Selectie opleidingen

Door het invullen van een aantal criteria kan je gericht opleidingen opzoeken.

Mogelijke criteria:

● Naam van de opleiding

● Doelgroep: keuze maken uit

○ Werkzoekende

○ Werknemer

○ Bedrijf

● Vakgebied: Maak een keuze uit de lijst.

● Methodiek: Maak een keuze uit de lijst.

● Trefwoorden: vul hier een benaming in die in de gegevens van de gezochte opleiding(en)

thuishoort

● Opleidingscode: de code van de gezochte opleiding (of een deel ervan). Deze bestaat uit de

letter E en 5 cijfers.

en klik op ‘selectie opleidingen’

Resultaat
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4. Nieuwe opleiding toevoegen

Klik in Mijn VDAB op ‘plaats een opleiding’.

In het volgend scherm klik je op ‘Voeg een nieuwe opleiding toe’.

In ditzelfde scherm kan je ook via Beheer je opleidingen - Lijst alle opleidingen of selectie opleidingen

een nieuwe opleiding toevoegen.

of via ‘Lijst alle opleidingen’ of ‘Selectie opleidingen’

Nadat je geklikt hebt op ‘Voeg een nieuwe opleiding toe opent zich volgend scherm
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4.1 Opleidingsgegevens

4.1.1. Naam

Richtlijnen voor de naamgeving

● Enkel de eerste letter van de titel met een hoofdletter.

● Naam moet voldoende duidelijk zijn, zowel voor de klant (bij het opzoeken in de

Opleidingengids).

Bij beroepsgerichte opleidingen wordt het  beroep waarnaar wordt opgeleid in de titel

vermeld.

Bij modulaire of andere opleidingen  volstaat het de specialiteit of het betrokken onderdeel

te vermelden.

● Vaste definities die in de titel gebruikt worden:

○ ‘Oriëntering’: opleidingen tijdens dewelke het concreet jobdoelwit bepaald  wordt

voor cursisten bij wie dit nog niet zou vaststaan. Deze opleidingen zijn  steeds

toegespitst op een bepaalde sector, domein of beroepengroep.

○ ‘Basistechnieken’: oriënterende opleidingen waarin ook al een aantal

basisvaardigheden worden aangeleerd. Nadruk ligt op oriëntering, niet op de

basisvaardigheden. De opleiding basistechnieken eindigt zodra de cursist

georiënteerd is. Het aanleren van basisvaardigheden aan cursisten wiens  jobdoelwit

al vaststaat, moet niet in een aparte opleiding basistechnieken gebeuren  maar

geïntegreerd worden in de beroepsgerichte opleiding.

○ ‘Vooropleiding’: opleiding waarin de noodzakelijke basiskennis om met de

beroepsopleiding te kunnen starten wordt aangeleerd. Na het slagen in deze
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opleiding beschikt de cursist over het basisniveau / voldoet hij/zij aan de

basisvereisten om in de beroepsopleiding te kunnen instappen. Een vooropleiding  is

gericht naar een beroep. Het jobdoelwit van de cursist is bij de start ervan  immers al

bepaald. Toch moet er naar gestreefd worden de vooropleiding in de  mate van het

mogelijke in de hoofdopleiding te integreren en dus slechts bij  uitzondering (met

name als dit nodig is in het kader van kandidatenbeheer,  afleveren certificaten,

voorbereiding op onderwijstrajecten of bij meerjarige  opleidingen) als aparte

module te voorzien.

● Geen andere verwijzingen naar opleiding, module, basisopleiding, basismodule,  initiatie, etc.

in de titel.

● Niet-discriminerend taalgebruik en respect voor de wet op de privacy. Dus ook geen

verwijzingen naar doelgroepen (personen met een functiebeperking, ouderen,

gedetineerden, etc.) in de titel. Deze titel komt namelijk in het Mijn Loopbaan-portfolio van

de klant terecht.  Indien de opleiding zich op een specifieke doelgroep toegespitst, kan dit

vermeld worden  onder ‘algemene bepalingen’ (opleidingsniveau) of ‘toelatingsvoorwaarden’

(cursusniveau).

● Bij meerjarige opleidingen wordt er in de titel van het eerste jaar niet verwezen naar het

opleidingsjaar (enkel het eerste jaar wordt gepubliceerd en vertegenwoordigt de volledige

opleiding in de Opleidingengids); Het opleidingsjaar wordt wel vermeld in de titel van het

tweede jaar en eventueel de daaropvolgende jaren.

4.1.2. Programma

De programma-onderdelen dienen op een begrijpelijke manier weergegeven te worden (geen

vakjargon). Beperk je tot de hoofdzaken.

Gegevens in verband met planning, startdata, duur, toelatingsvoorwaarden, prijs en inschrijving

dienen hier niet vermeld maar bij cursussen.

4.1.2.1 Digitaal infopakket

Voeg een digitaal infopakket (DIP) over het het beroep of beroepencluster toe. Je kan verwijzen naar

dit pakket door volgende zin toe te voegen:

Wil je ontdekken of een job als / in … iets voor jou is? Neem dan zeker [het digitaal infopakket](URL)

al eens door.

Een overzicht van de dip’s en bijbehorende url vind je op Extranet.

Om in de Opleidingengids de gewenste lay-out te bekomen, dien je bij het invullen van het veld

‘programma’ rekening te houden met de vuistregel dat het eerste karakter van een tekstblok

bepaalt of een lijst wordt geopend, een nieuw lijst item wordt toegevoegd, of een lijst wordt

afgesloten.

1. Voor een hoofdlijst moet je telkens het teken ‘-’ vermelden
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2. Voor een sublijst moet je telkens het teken ‘*’ vermelden

3. Met de keuze van een nieuwe lijn start je een nieuwe paragraaf

4. Vreemde karakters worden niet steeds goed geïnterpreteerd.

4.1.3. Trefwoorden

Vul bij ‘Trefwoorden’ minstens één woord in. Wanneer je meerdere woorden invult, scheidt die dan

van elkaar door een spatie. Het gebruik van begrippen die uit meerdere woorden bestaan, al dan  niet

met behulp van leestekens, kan niet.

Woorden die in de titel en het programma van de opleiding staan worden weergegeven in de

zoekresultaten en hoef je niet extra toe  te voegen.

Houd er ook rekening mee dat het zoeksysteem bij de zoekopdracht rekening houdt met het eerste

deel van het woord.

Bijvoorbeeld: de opleiding ‘wegenbouw’ wordt niet gevonden door het trefwoord  'bouw' in te geven.

4.1.4. Getuigschrift

De rubriek 'getuigschrift' wordt niet langer aangeboden voor publicatie in de Opleidingengids.  Wens

je hierover informatie te verschaffen vermeld dan die info in de tekst van de rubriek  'programma'.

4.1.5 URL met detailinfo over de opleiding

Je kan hier de URL ingeven van de pagina die bijkomende informatie over die opleiding geeft. In  de

opleidingengids wordt naar deze URL verwezen met aanduiding van ‘Bekijk de ‘sector site’.

Je verwijst hier niet naar de algemene website van je organisatie. Die vermeld je bij je

bedrijfsgegevens.
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4.2 CVS gegevens

Invoeren van aanvullende CVS gegevens maken het mogelijk in Mijn Loopbaan voor Partners de

deelnemers te registreren.

4.2.1. Sectie

De indeling in secties is in een sectorale visie geïntegreerd.

Dit heeft als gevolg dat er geen  algemene secties of secties voor ‘overige opleidingen’ meer zijn. De

enige secties die nog  algemeen van aard zijn, hebben betrekking op:

● ‘Doelgroepspecifieke ontwikkeltrajecten’

Is een verzamel sectie voor welbepaalde  projecten die voor specifieke doelgroepen

georganiseerd worden. Vaak wordt in deze  opleidingen, naast het aanleren van

beroepsspecifieke vaardigheden, het accent  gelegd op niet-technische, algemene

competenties zoals attitude en/of het verkleinen  van de afstand tot de arbeidsmarkt. Deze

opleidingen dienen ook steeds onder module 5a ‘algemene  arbeidsmarktcompetenties’

ingedeeld te worden.

● Persoonsgerichte ondersteuning

in deze sectie kan je kiezen tussen ‘solliciteren en werkattitudes’ te gebruiken voor

opleidingen specifiek gericht op solliciteren en attitudetraining of ‘algemene oriëntering’, te

gebruiken bij oriënterende opleidingen die algemeen van  aard zijn en nog niet gericht zijn op

een bepaalde sector of beroepsgroep.

● Taalondersteuning  te gebruiken voor  opleidingen waarbij de nadruk ligt op het bijbrengen

van kennis Nederlands aan  anderstaligen of Nederlands (NT2) op de werkvloer.

Dit betekent dat je bij de aanmaak van een opleiding tot een keuze gedwongen wordt.

De sectie voor ‘niet-CVS gebruiker’ mag niet gebruikt worden voor opleidingen die  erkend zijn of

waarvoor er een samenwerkingsovereenkomst met VDAB bestaat.
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4.2.2. Module

Module 2: oriënterende opleiding

Module 2: oriënterende opleiding is van toepassing op alle oriënterende opleidingen. Alle

opleidingen waarmee een concreet en realistisch jobdoelwit bepaald wordt voor  werkzoekenden.

Ook als de oriëntering al toegespitst is op een bepaalde sector of beroepsgroep, valt ze  onder deze

module maar dan wordt ze ondergebracht in de beroepsspecifieke sectie waarop de oriënterende

opleiding betrekking heeft.

Module 4a: beroepsgerichte doorstroomopleiding

Module 4a: beroepsgerichte doorstroomopleiding betekent dat de cursist, na  voltooiing ervan, nog

niet in het aangeleerde beroep aan de slag kan.

Het uitgangspunt is dat vooropleidingen en doorstroom-opleidingen bij voorkeur niet  apart

geregistreerd worden, maar in de mate van het mogelijke in de hoofdopleiding  geïntegreerd worden

(tenzij ze oriënterend van aard zijn, en onder module 2  thuishoren).

De overige vooropleidingen/doorstroom-opleidingen die onder module 4a vallen, worden  zodoende

beperkt tot modules die vanwege het kandidatenbeheer (bvb. geen  onmiddellijke aansluiting met de

vervolgopleiding mogelijk) of de duur (= gespreid over  meerdere jaren) niet in de vervolgopleiding

kunnen geïntegreerd worden of die leiden  naar een certificaat/het voldoen aan instapvoorwaarden

die noodzakelijk zijn om met de  vervolgopleiding te kunnen starten.

Bvb. de theorie-opleiding van  rijbewijzen, de voorbereidende module om met een

onderwijsopleiding te kunnen  starten zoals voorbereiding opleiding verpleegkunde, de

doorstroom-jaren van een  meerjarige opleiding, etc.

Module 4b: beroepsgerichte opleiding

Module 4b: beroepsgerichte opleiding omvat het merendeel van de beroepsspecifieke  opleidingen.

In deze opleidingen worden de beroepsspecifieke vaardigheden en  competenties aangeleerd,

eventueel aangevuld met noodzakelijke of ondersteunende, niet-technische competenties die in de

beroepsgerichte opleiding  worden geïntegreerd.

Module 5a: algemene arbeidsmarktcompetenties

Module 5a: algemene arbeidsmarktcompetenties omvat alle opleidingen die zich  richten op het

aanleren van niet-technische, beroepsonafhankelijke competenties,  zoals werkattitudes,

sollicitatietechnieken, geletterdheid en persoonsgerichte  vorming.

Al deze opleidingen worden verzameld in de sectie ‘Persoonsgerichte ondersteuning’.

Daarnaast horen onder deze module ook andere opleidingen thuis die  voornamelijk gericht zijn op

bijzondere doelgroepen met, naast het aanleren van  beroepsspecifieke vaardigheden, extra

aandacht voor deze niet-technische,  algemene competenties en/of het verkleinen van de afstand tot

de arbeidsmarkt. Deze opleidingen dienen eveneens onder module 5a in combinatie met de sectie

‘doelgroepspecifieke ontwikkeltrajecten’ geregistreerd te worden.
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Module 5n: Nederlands voor anderstaligen

Module 5n: Nederlands voor anderstaligen omvat, zoals de titel al duidelijk aangeeft,  alle opleidingen

Nederlands voor anderstaligen. Deze opleidingen behoren ook tot de module 5a ‘algemene

arbeidsmarktcompetenties’ maar worden omwille van  de  specifieke doelgroep apart ingedeeld.

Opleidingen die anderstaligen als doelpubliek hebben maar waarbij het accent op  andere

competenties dan taalverwerving ligt, worden daarentegen onder de  overeenkomstige module voor

algemene arbeidsmarktcompetenties, oriënterende of  beroepsspecifieke opleidingen gebracht.

De opleidingen Nederlands moedertaal, die in het kader van laaggeletterdheid aan Nederlandstaligen

worden gegeven, horen thuis onder module 5a  algemene arbeidsmarktcompetenties en de sectie

solliciteren en werkattitudes.

Andere taalopleidingen die zich niet specifiek op anderstaligen richten (andere talen,  zakelijke

communicatie, etc.) horen dan weer thuis onder module 4b beroepsgerichte  opleidingen en de

sectie secretariaat en administratie, omdat deze eerder betrekking  hebben op het aanscherpen van

competenties die in een beroepscontext gevraagd  worden.

Niet in trajectwerking*

Niet in trajectwerking mag niet gebruikt worden voor opleidingen die erkend werden door  VDAB of

waarvoor er een samenwerkingsovereenkomst met VDAB bestaat.

TWE voor OCMW

Deze optie is enkel voor VDAB. Partners mogen deze optie niet gebruiken.

4.2.3. Contracttype

Er zijn 3 contracttypes:

1. Geen VDAB-contract kies je als de opleiding niet in samenwerking is met VDAB en er dus ook

geen MLP-registraties zijn voor deze opleiding.

2. VDAB-contract IBT kies je wanneer je kwalificerende onderwijstrajecten organiseert in

samenwerking met VDAB.

3. VDAB-contract Werkzoekende is het standaard contract type en kies je wanneer er een

opleidingscontract in MLP wordt afgedrukt. Is enkel voor opleidingen erkend door VDAB.

(Ook voor specifieke contracten voor deelnemers met statuut personen met een handicap

kies je  deze waarde!)

4. WEO-Contract Art. 60

Deze optie is enkel voor VDAB. Partners mogen deze optie niet gebruiken.

4.2.4. Registratie voor een andere opleidingsinstelling?

Hier staat standaard ‘Nee’ aangeduid.
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De waarde ‘Ja’  in deze rubriek is enkel bestemd voor partnerconsulenten binnen een tenderproject.

Wanneer de werkzoekende die zij in begeleiding hebben,  een opleiding volgt bij een

opleidingsinstelling die niet zelf registreert in MLP, kan de tenderpartner zelf de  opleiding registreren.

Daarvoor dienen ze eerst in ‘Opleidingenmanager’ de bewuste  opleiding aan te maken.

In dat geval (en alleen in dat geval) duiden ze hier de waarde ‘Ja’ aan. Deze  opleidingen worden niet

gepubliceerd in de opleidingengids.

4.3 Vakgebied

In deze rubriek wordt aangegeven in welke vakgebieden de opleiding gesitueerd kan worden. Deze

vakgebieden sturen de selectievragen van de klant in de Opleidingengids op het internet. Bovendien

kan je in de Opleidingengids bladeren in de opleidingen van een bepaald vakgebied. Er kunnen

maximum 2 actieve vakgebieden aangeduid worden door middel van keuzelijsten.

Na het invullen van alle velden klik je op ‘Bewaren’. De nieuwe opleiding is nu toegevoegd aan jouw

opleidingen.

Van hieruit kan je nu en cursus aanmaken. Zie hoofdstuk 5 Cursus

14/3/2023 24



Handleiding Opleidingenmanager voor de MLP-gebruiker

5. Cursus

Je komt in het overzicht cursussen terecht door in het scherm ‘Overzicht opleidingen’ te klikken op

‘cursussen’ naast de gewenste opleiding.

Vanuit ‘Mijn VDAB’ klik je op ‘plaats een opleiding’ en bij ‘Beheer je opleidingen kies je voor ‘Lijst alle

opleidingen’. Je komt uit op het scherm ‘overzicht opleidingen. Bij actieve opleidingen klik je op

‘cursussen’ naast de gewenste opleiding.

Volgend scherm opent zich

Klik op ‘Voeg een nieuwe cursus toe’
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5.1 Cursusgegevens

5.1.1 Plaats van opleiding

De plaats van de opleiding wordt hier aangeduid. Standaard staat hier het adres van je organisatie

vermeld.  Een andere adres kan je kiezen uit het adressenbestand aangemaakt in Mijn VDAB.

5.1.2 Instructeur werkt bij

Het adres van de organisatie van de lesgever wordt hier aangeduid. Standaard staat hier het adres

van je organisatie vermeld. Een ander adres kan je kiezen uit het adressenbestand aangemaakt in

Mijn VDAB.

5.1.3. Doelgroep

1. Werkzoekende: de cursus richt zich naar niet werkende werkzoekenden.
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2. Werknemer: de cursus richt zich op werknemers die op eigen initiatief hun  vaardigheden en

kennis willen verruimen. Voor een opleiding uit dit aanbod kan de werknemer  betalen met

opleidingscheques.

3. Bedrijf: de cursus richt zich op werkgevers die op zoek zijn naar opleidingen  voor hun

werknemers of naar zelfstandige zaakvoerders.

5.1.4. Methodiek (leervorm)

Hier kan je kiezen uit

● Afstandsleren

Je haalt je cursusmateriaal af, en leert thuis of op het werk.  - Webleren: Je leert via het

internet.

● Blended leren.

Je volgt een opleiding met een combinatie van leervormen.

● Groepsleren

Je leert in groep, met vaste startdata en gemeenschappelijk leertraject.  - Open leren: Je leert

individueel en op eigen tempo.

● Open leren

Je leert individueel en op eigen tempo.

● Webleren

Je leert via het internet.

Worden meerdere leervormen in één opleidingssessie gehanteerd, dan kies je voor ‘blended  leren’.

Als een opleiding volledig onder meerdere leervormen aangeboden wordt dien je per leervorm een

aparte cursus aan te maken zodat de kandidaat-cursist kan kiezen.

5.1.5 Planning en organisatie (datum en uur)

Geef zo gedetailleerd mogelijk informatie over:

● Duur: uitdrukken in dagen/weken/maanden.

● De wijze van instappen: permanent of op vaste startdatum met opgave van de startdata. Of

wordt de opleiding enkel op aanvraag ingericht?

● Indien relevant: uiterste datum van inschrijving of instap.

● Eventueel informatie over wachttijden.

● Informatie over het aantal opleidingssessies per jaar.

● Het lesmoment: overdag, 's avonds, in het weekend.

● Indien stage: verplicht of niet; duurtijd stage.

Om in de Opleidingengids de gewenste lay-out te bekomen, dien je bij het invullen van het veld

rekening te houden met de vuistregel dat het eerste karakter van een tekstblok bepaalt of een lijst

wordt geopend, een nieuw lijst item wordt toegevoegd, of een lijst wordt afgesloten.

1. Voor een hoofdlijst moet je telkens het teken - vermelden

2. Voor een sublijst moet je telkens het teken * vermelden
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3. Met de keuze van een andere lijn start je een nieuwe paragraaf

4. Vreemde karakters (zoals €) worden niet steeds goed geïnterpreteerd .

5.1.6 Tijdstip

Je kan kiezen tussen

● Tijdens de kantooruren

● Buiten de kantooruren

Een opleiding op zaterdagvoormiddag dient beschouwd als buiten de kantooruren.

● Tijdens en buiten de kantooruren

Opleidingen aangeboden via afstandsleren en webleren zijn niet-tijdsgebonden = binnen en

buiten  de kantooruren.

5.1.7 Contactpersoon

Een contactpersoon kan je kiezen uit de lijst van contactpersonen aangemaakt in het

contactpersonenbestand. De hier aangeduide persoon ontvangt in zijn mailbox de vragen en

inschrijvingen van kandidaat cursisten.

5.1.8 Voorwaarden toelating en inschrijving

Een toelatingsvoorwaarde is een harde, eliminerende voorwaarde waaraan elke kandidaat moet

voldoen om toegang te krijgen tot de opleiding. Op Extranet vind je alle informatie over de

toelatingsvoorwaarden bij een door VDAB erkende opleiding.

Maak een onderscheid tussen:

1. Wettelijk verplichte voorwaarden.

2. Overige voorwaarden:

a. Detailgegevens over de beoogde doelgroep.

b. Welke kennis dient aanwezig te zijn?

c. Lichamelijke vereisten.

d. Diploma’s of certificaten.

3. Verloop toeleiding (psychologisch, praktisch, medisch, enz.).

4. Vrijstellingen van inschrijvingsbedragen…

5.1.9 Prijs

Hier wordt het bedrag aangeduid dat de klant dient te betalen voor deelname aan deze opleiding.

Wanneer je hier 0 invoert, dan wordt dit gegeven niet getoond in de opleidingengids.
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5.1.10 Faciliteiten

Meer gegevens ivm bereikbaarheid van het opleidingscentrum, drank- en maaltijdvoorzieningen,

parkeergelegenheid, infrastructuur.

5.1.11 Publiceren op www.vdab.be?

Hier duid je aan of deze cursus in de opleidingendatabank van de VDAB moet gepubliceerd  worden.

Het heeft alleen zin cursussen te publiceren waarvoor kandidaten (nog) kunnen inschrijven.

Publiceer geen cursussen die volzet of reeds gestart zijn (tenzij instap nog mogelijk is of permanent

kan)  of die niet apart kunnen gevolgd worden (maw die een vast onderdeel zijn van een andere

opleiding)  of waarvan de deelnemers al gepreselecteerd zijn of cursussen die enkel kunnen gevolgd

worden via toeleiding door een tussenpersoon of  instantie.

5.1.12 Publiceren op www.vdab.be - Publiceren vanaf – Publiceren en inschrijven tot

Hier duid je aan van wanneer tot wanneer deze opleidingsinfo mag gepubliceerd worden in de

opleidingengids van de VDAB. De maximumperiode is 9 maanden. Zeven dagen voor het  verstrijken

van de publicatie ontvang je van ons een mail om je daarop attent te maken. Zorg ervoor dat de

einddatum publicatie de startdatum (of de uiterste datum van inschrijving of instap) niet overschrijdt.

5.1.13 CVS Status

CVS verwijst naar het vroegere Cliëntvolgsysteem. CVS werd vervangen door  ‘Mijn  Loopbaan voor

Partners (MLP)’.

Wanneer op deze cursus geen kandidaten meer mogen geregistreerd worden in MLP, dan zet je  deze

op ‘Cursus niet aanbieden in CVS’. De opleidingslijnen die reeds aangemaakt zijn in MLP,  kan je

verder afwerken (uren registreren, stage registreren, beëindigen of stopzetten). Uren  registreren kan

je standaard nog tot één jaar nadat de cursus op 'Cursus niet aanbieden in CVS' is  gezet.

De CVS-status wordt automatisch op 'Cursus niet aanbieden in CVS' gezet bij verstrijken van de

samenwerkingsovereenkomst MLP.

Enkel bij opleidingen voor de doelgroep Werkzoekenden kan de CVS-status op ‘aanbieden  in CVS’

gezet worden.

Het publiceren van de cursus in de opleidingengids is onafhankelijk van de CVS-status.

Een opleiding voor werkzoekenden waarvan de CVS-status op ‘aanbieden in CVS’ staat, krijgt in  de

Opleidingengids niet automatisch de aanduiding dat deze opleiding door de VDAB erkend is  voor

werkzoekenden.

Wanneer je een nieuwe cursus aanmaakt ikv een project ism VDAB en deze dus erkend moet  worden

door VDAB vraag je hiervoor toestemming aan je VDAB-contactpersoon.  Zolang je geen erkenning

gekregen hebt, zal indien gepubliceerd in de opleidingsgids deze cursus  als niet-erkend gemarkeerd

staan.

5.1.14 Uren per week

Noteer hier het gemiddeld aantal opleidingsuren per week (geen decimalen).

Deze uren worden vermeld op de opleidingsovereenkomst. De RVA beschouwt enkel de  opleidingen

van minimum 35 uur per week als voltijds.
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5.1.15 Maximum opleidingsuren

Hier noteer  je het maximum aantal opleidingsuren inclusief stage-uren. Het getal moet hier groter

zijn dan nul.

Hou er ook hier rekening mee dat dit op de opleidingsovereenkomst vermeld wordt.

5.1.16 Bezettingsnorm

Geef hier het maximum aantal deelnemers van deze cursus in

5.1.17 Attestering

Hier kan je noteren welk attest, getuigschrift, diploma met het beëindigen van deze opleiding wordt

behaald.

5.1.18 Contracttekst

De tekst die je hier invult zal op elk opleidingscontract voor die cursus weergegeven worden.

(Vb.  Opleiding op ma – wo – vrij van 8.30 tot 11.30 u.)

5.1.19 Ondertekenaar contract

De naam van de verantwoordelijke voor ondertekening opleidingscontracten wordt hier gekozen uit

de lijst van contactpersonen van uw organisatie. Beheer ervan gebeurt via het

contactpersonenbestand.

Klik op ‘Bewaar Cursus’

In het overzicht cursussen vind je de bewaarde cursus terug

14/3/2023 31



Handleiding Opleidingenmanager voor de MLP-gebruiker

5.2 Cursus wijzigen

!Belangrijke opmerking ivm wijzigen van een cursus:

Volgende vier elementen van een ingevoerde cursus zijn niet wijzigbaar!

1. Plaats van de opleiding.

2. Instructeur werkt bij

3. Doelgroep

4. Methodiek

5.2.1 Cursus Kopiëren

Wens je een cursus te creëren waar één of meer van bovenstaande  elementen gewijzigd moeten

worden, dan dien je  daarvoor een nieuwe cursus aan te maken op basis van de bestaande.

Klik op ‘Voeg een nieuwe cursus toe op basis van de bestaande’ en pas dan één of meerdere van die

elementen aan.

Volgend scherm wordt geopend - klik op ‘Kopieer deze cursus’

14/3/2023 32



Handleiding Opleidingenmanager voor de MLP-gebruiker

Volgend scherm wordt geopend

Nu kan je de nodige gegevens wijzigen - klik op bewaar en deze  nieuwe cursus zal in je overzicht

bewaard worden.
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5.2.2 Cursusgegevens wijzigen

Een cursus kan meerdere keren worden ingericht. Het is daarom niet nodig om een  nieuwe cursus

aan te maken.

Gegevens over nieuwe startdata voer je in op de bestaande  cursussen door het overschrijven van de

informatie.

Ga naar je overzicht cursussen - Kies de cursus waar je gegevens wil wijzigen en klik op ‘Info’
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Volgend scherm wordt geopend - klik hier op ‘wijzigen’

Volgend scherm wordt geopend

Wijzig de gewenste  gegevens:  Planning en organisatie - tijdstip - Contactpersoon - Voorwaarden

toelating en inschrijving - Prijs - Faciliteiten - Publiceren op www.vdab.be - … en klik op ‘bewaren’

De informatie in de Cursus is gewijzigd.

5.3 Overzicht gepubliceerde cursussen

In het overzicht cursussen zie je al je gepubliceerde en niet gepubliceerde cursussen staan.

Bij elke gepubliceerde cursus kan je de volgende gegevens aanklikken:

Info - Inschrijvingen - wijzigen/niet gepubliceerd zetten
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Info
Je krijgt een scherm 'Info cursus' waarop de opleidingsgegevens en de gegevens van deze cursus.

Wil je hier iets aan wijzigen dan klik je op ‘wijzigen in dit scherm. (5.2.2 gegevens wijzigen)

Inschrijvingen
In de opleidingengids op de VDAB-site kan een kandidaat zich inschrijven voor een bepaalde  cursus

en vragen stellen. De ingevoerde gegevens worden via mail bezorgd aan de aangeduide

contactpersoon voor die cursus.

Het overzicht van inschrijvingen wordt hier niet meer weergegeven maar inschrijvingen worden nu

rechtstreeks via mail doorgestuurd.

Wijzigen/niet gepubliceerd zetten
Klik je hier op dan kom je terecht in het scherm ‘Wijzigen cursus’.

Een cursus wordt niet gepubliceerd als de rubriek ‘Publiceren op www.vdab.be?’ op niet gepubliceerd

staat of wanneer de begindatum publicatie in de toekomst ligt  of de einddatum publicatie verstreken

is.

5.4 Overzicht niet gepubliceerde cursussen

In het overzicht cursussen zie je al je gepubliceerde en niet gepubliceerde cursussen staan.

Bij elke niet gepubliceerde cursus kan je de volgende gegevens aanklikken

Info – Inschrijvingen – Publiceren

Info en Inschrijvingen

Publiceren
De gegevens van niet-gepubliceerde cursussen kan je slechts wijzigen nadat je de  gegevens

gepubliceerd hebt. Klik hiervoor op ‘Publiceren’.

Het scherm ‘wijzigen cursus wordt geopend’.

Wijzig nu ‘Publiceren op www.vdab.be - Publiceren vanaf - Publiceren en inschrijven tot en klik op

bewaar.

6. Een opleiding ‘passief zetten’

Ga naar ‘Overzicht opleidingen’
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Naast de opleiding zie je 3 mogelijkheden ‘Cursussen’ - ‘Wijzigen’- ‘ Passief zetten’

Stap 4: Klik op ‘Passief zetten’

Volgend scherm verschijnt

De opleiding staat nu tussen je passieve opleidingen.

Verwijderen van opleidingen kan niet. Geregeld worden de niet gepubliceerde cursussen  en de

passieve opleidingen door de VDAB verwijderd.

!Opmerking

Als de opleiding nog gepubliceerde cursussen heeft, krijg je de boodschap dat je  deze eerst op

niet-gepubliceerd moet plaatsen, alvorens je de opleiding passief kunt zetten. Zie hoofdstuk 5.3.
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7. Kwaliteitscontrole

Het basisprincipe van de opleidingengids is het opleidingsaanbod maximaal kenbaar maken aan  onze

klanten door al de opleidingen te publiceren in de opleidingengids.

Werkzoekenden,  werkgevers en werknemers die op zoek zijn naar een specifieke opleiding kunnen

via dit kanaal  snel de juiste informatie over het opleidingsaanbod vinden.

Daarnaast is het heel belangrijk dat alle informatie over de opleidingen nauwkeurig, volledig én

correct in de opleidingengids ingevoerd wordt én actueel gehouden wordt.

Tenslotte vragen we ook dat de aangereikte informatie lees- en gebruiksvriendelijk is. We proberen

immers zoveel mogelijk mensen, ook uit de prioritaire groepen, ervan te overtuigen een opleiding  te

volgen, als hun kansen op de arbeidsmarkt daarmee verbeteren. Die doelstelling bereiken we  het

best wanneer de opleidingen op een positieve, laagdrempelige en heldere manier aan de klant

worden gepresenteerd.

VDAB voorziet controles op de ingevoerde opleidingen en cursussen.

Doelstellingen:

● Een verhoging van de registratie kwaliteit bij erkende opleidingen, door de feedback die je

van de VDAB-medewerker ontvangt.

● Een verhoging van de kwaliteit en bruikbaarheid van de rapportering over opleidingsacties

van VDAB en partners.

● Een verhoging van de betrouwbaarheid en coherentie van de informatie die aan de burger  in

de opleidingengids wordt aangeboden.

● Voldoende en geverifieerde informatie om de lijst van knelpuntopleidingen beter te kunnen

beheren en jaarlijks, op basis van de studie knelpuntberoepen, te kunnen bijwerken.

● Na de aanmaak van een cursus, waarbij je hebt aangegeven dat deze erkend is door VDAB, zal

een medewerker van VDAB nagaan of:

○ De opleiding daadwerkelijk kadert in een samenwerking met VDAB;

○ de naam van de opleiding voldoende duidelijk is en beantwoordt aan de

kwaliteitsvereisten;

○ de opleiding toegewezen werd aan de meest passende module en sectie. Indien er

geen  passende sectie bestaat, zal er een nieuwe worden aangevraagd en indien

nodig,  gecreëerd;

○ de opleiding al dan niet naar een knelpuntberoep leidt;

○ de toelatingsvoorwaarden in de Opleidingengids conform de

samenwerkingsovereenkomst  geformuleerd zijn;

○ er bij de publicatie in de opleidingengids geen bewoordingen gebruikt worden die

discriminerend zijn of in strijd met de privacywetgeving.

Je wordt steeds op de hoogte gebracht van de wijzigingen die moeten doorgevoerd worden.
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