Opleiding

Gegevens die worden overgedragen

Naar welke instantie

Doel van de overdracht

Duale opleidingen
(leertijdafdeling)

Postcode, gevolgde richting(+ jobdoelwit indien
dit anders is), (bv. hoe liep het op school,
verwachten jullie dat er extra zorg nodig is, zijn
er randproblemen naar werk toe?,…),
Contactpersoon Syntra, School (SMVL), OAO (lln
had effectief contract): voleindigd met of zonder
eindcertificering, behaalde diploma's,
getuigschriften, certificaten

VDAB (Departement
onderwijs & vorming
vestigingen)

In kader van begeleiding jongeren bij
uitstroom naar arbeidsmarkt

Leertijdopleidingen

Postcode, gevolgde richting(+ jobdoelwit indien
dit anders is), (bv. hoe liep het op school,
verwachten jullie dat er extra zorg nodig is, zijn
er randproblemen naar werk toe?,…),
Contactpersoon Syntra, School (SMVL), OAO (lln
had effectief contract): voleindigd met of zonder
eindcertificering, behaalde diploma's,
getuigschriften, certificaten

VDAB (Departement
werk vestigingen)

In kader van begeleiding jongeren bij
uitstroom naar arbeidsmarkt

GI, GII, onderhoud
stookolietanks en
hernieuwingen

Naam & voornaam, adres, rijksregisternummer,
geboortedatum en –plaats,
ondernemersnummer, GSM-nummer, emailadres, opleidingsinstelling en type opleiding

Vlaams Departement
Omgeving

In het kader van de erkenning van de
cursist voor Gas of Vloeibare
brandstoffen.

Energiedeskundige
type A, type C

Naam & voornaam, rijksregisternummer, datum
getuigschrift, geslacht, opleidingsinstelling en
type opleiding

Vlaams Energie- en
Klimaat Agentschap
(VEKA)

In het kader van de erkenning van de
cursist als Energiedeskundige type A en
type C

Preventieadviseur
niveau 2

Naam & voornaam, adres, telefoon, mailadres,
FOD
geboortedatum en -plaats, punten op examen en Werkgelegenheid,
eindwerk, totaal resultaat en titel eindwerk
Arbeid en Sociaal
Overleg

Beroepsopleidingen

Indien u dit heeft opgegeven bij uw inschrijving:
rijksregisternummer, naam, geboortedatum enplaats, geslacht, adres, nationaliteit, thuistaal,
hoofdberoep, of zelfstandige wil worden, of u
bedrijfsbeheer behaalde, of u reeds
beroepskennis heeft, of u een buitenlands
diploma heeft, wat uw hoogste opleidingsniveau
is, uw sociaal statuut, contactgegevens, uw
bedrijf, uw inschrijvingsdatum, uw
uitschrijvingsdatum, in geval van een
leercontract : stage_overeenkomst +
leersecretaris_code + contract_nummer, of u de
opleiding in eigen naam volgt, of u betaald heeft
met opleidingscheques, of u educatief verlof
heeft aangevraagd, uw motivatie voor het
beroep, uw aanwezigheden in de lessen en uw
behaalde punten.

ESF PROJECTEN

VLAIO

In het kader van de officiële erkenning
van het opleidingsinstelling door de
overheid worden deze gegevens
opgenomen in het gevraagde
jaarverslag.
In het kader van de uitreiking van
officiële getuigschriften.

Opleidingen in de
bouwsector met
uitzondering van
leertijd en voltijdse
dagopleiding. De
opleidingen
Basiselektriciteit,
Elektrotechnisch
installateur,
Koeltechnisch
installateur,
Koelmonteur,
Installateur airco en
warmtepompen,
Certificaat in de
koeltechniek categorie
I, II, III, IV en
Actualisatie-examen
certificaat in de
koeltechniek.
Leertijdopleiding
"Pakket extra
elektriciteit
garageopleidingen"

Naam, geboortedatum, statuut en woonplaats
Constructiv
van de cursist. Bedrijfsnaam - gemeente en BTWnummer van het bedrijf waar de cursist is
tewerkgesteld (indien ingevuld door cursist en
het bedrijf de inschrijving heeft betaald). De door
de cursist gevolgde cursus met volgende info
m.b.t. deze cursus: cursusnaam, start- en
einddatum, aantal cursusuren, welk dagdeel er
les was (dag/avond/zaterdag) en de campus
waar de cursus plaatsvond.

In het kader van het informeren van de
cursist en eventueel het bedrijf (mits
toestemming van de cursist) door
Constructiv m.b.t. het bekomen van een
premie voor het volgen van opleiding.

Naam leerling + patroon, rijksregisternummer,
adresgegevens, e-mailadres

Gegevens worden opgevraagd voor de
sectorale proeven
onderhoudsmecanicien en polyvalent
mecanicien personenwagens en lichte
bedrijfsvoertuigen. Op basis van deze
gegevens ontvangen de geslaagde
cursisten een sectoraal certificaat van
EDUCAM
Gegevens worden opgevraagd voor de
sectorale proeven
onderhoudsmecanicien en polyvalent
mecanicien personenwagens en lichte
bedrijfsvoertuigen. Op basis van deze
gegevens ontvangen de geslaagde
cursisten een sectoraal certificaat van
EDUCAM
DISCIMUS maakt het mogelijk dat
scholen, internaten, centra en AGODI
constant en op een vlotte manier
leerlingengegevens uitwisselen.

EDUCAM

Onderhoudsmecanicien Naam cursist, rijksregisternummer,
personenwagens en
adresgegevens, e-mailadres
lichte
bedrijfsvoertuigen en
PACT-opleiding
Automecanicien

EDUCAM

Alle leertijdopleidingen
+ opleidingen Duaal
Leren

Geboortedatum en -plaats, vorige en huidige
opleiding, moedertaal, thuistaal en
contactgegevens leerling (naam, voornaam,
adres, telefoonnummer, rijksregisternummer)

DISICMUS van AGODI
(Agentschap voor
Onderwijsdiensten

Alle leertijdopleidingen
+ opleidingen Duaal
Leren

Geboortedatum, eventueel contactgegevens
leerling of contactgegevens ouders

CLB (Centrum voor
CLB heeft deze gegevens nodig om het
Leerlingenbegeleiding) digitaal leerlingendossier (Onderwijs) te
kunnen bekijken

Basisopleidingen en
bijscholingen
inbraakbeveiliging

Naam, adres, geboortedatum, gevolgde
opleiding, inschrijvingsgeld, begin- en einddatum
cursus

FOD Binnenlandse
Zaken

Jaarlijkse eindafrekening in het kader van
de te betalen retributie aan de overheid

Privédetective

Naam, adres, rijksregisternummer, resultaten

Vergunning Privédetective

Nascholingen
vakbekwaamheid
(CODE 95)

Naam, rijksregisternummer, privéadres en taal

FOD Binnenlandse
Zaken
MOW

Opleiding "Wetgeving
Brussel/Wallonië voor
erkende installateurs
Vlaanderen"

Naam & voornaam, adres, rijksregisternummer,
geboortedatum en –plaats,
ondernemersnummer, GSM-nummer, emailadres, opleidingsinstelling en type opleiding

BIM – Bruxelles
Environnement /
Leefmilieu Brussel en
AWAC – Agence
Wallonne de l’Air et
du Climat

In het kader van de erkenning van de
cursist voor Gas of Vloeibare
brandstoffen

Leertijdopleidingen +
opleidingen Duaal
Leren

Beoordeling gedragscompetenties en
beroepsspecifieke competenties

Bedrijf waar de
leerling werkt

De mentor / ondernemershoofd-opleider
van het bedrijf waar de leerling werkt,
dient de leerling te beoordelen.

Opname in database van MOW voor
attestering van de gevolgde uren in het
kader van de nascholing
vakbekwaamheid CODE 95

Opleidingen ADR Colli
en tank, zowel initiële
basisopleiding als de
bijscholingen

Naam, geboorteplaats en -datum,
rijksregisternummer, privéadres, e-mailadres,
telefoonnummer, pasfoto en copie van
buitenlands paspoort voor niet-Belgen

Pianostemmer en hersteller

Persoonsgegevens, resultaten

Deelname aan het officiële examen dat
door het ITLB wordt georganiseerd. Na
het slagen voor het examen ontvangen
ze een ADR-certificaat van het ITLB dat
naar het privé-adres wordt opgestuurd
ITLB
Piano's Maene

Samenwerking partner

