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1. Voorwerp van de webtool
iClub is een webtool waarmee Actiris de oriëntatie van zijn “Taalcheques, Overgang naar
werkgelegenheid” kan beheren.
Deze webtool heeft twee hoofddoelstellingen :




Hij geeft de mogelijkheid aan de agenten van Actiris om rechtstreeks de werkzoekenden in
te schrijven aan taalopleidingen in het kader van “Taalcheques” (overgang naar
werkgelegenheid) die op het platform worden vermeld en gecodeerd door de partners.
Hij maakt het mogelijk voor de partners erkend door Actiris om hun taalopleidingen voor de
komende maanden te coderen en ook acties in verband met de opleidingen (resultaten van
het mondeling examen, resultaten van de opleiding, werkelijke einddatum, enz.).

De webtool moet ook het volgende toestaan :



Een herinnering systeem (per email en per sms) van de opleiding na de inschrijving van de
werkzoekende.
Een reporting van gegevens die toegankelijk zijn op ieder moment voor de
"masteraccount".

Met iClub kunt u dus het volgende beheren :
 De partners
 De opleidingen
 De veiligheid van de werkzoekenden
 De inschrijvingen van de werkzoekenden aan opleidingen

2. Hoe toegang krijgen tot de webtool ?
Om toegang te hebben tot iClub moet u :
 Een webbrowser openen
 De URL invoeren :
https://actiris.iclub.be
Om in te loggen moet u :
Uw emailadres invullen (Fig.11)
Uw wachtwoord invoeren (Fig.12)
Op "Sign In" klikken om te bevestigen
(Fig.13)
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U kunt de taal van de interface veranderen (Fig.14)
Als u uw wachtwoord bent vergeten moet u op “forgot password?” klikken (Fig.15) en de
procedure volgen.

3. Beschrijving van het werkgebied
Na het inloggen wordt u doorgestuurd naar
de screen van de openstaande opleidingen
(Fig. 2). Die screen is verdeeld in twee
hoofdzones :
 Het hoofdmenu (Fig.21) die aanwezig is
op elke pagina van de applicatie (behalve de
inlogpagina).
 Het werkgebied (Fig.22) die de inhoud van
de huidige pagina bevat.
Het hoofdmenu bevat :





De toegang tot verschillende schermen (Fig.3,11)
De snelle zoekmachine voor werkzoekenden (Fig.3,12)
De talen menu (Fig.3,14)
De link om zich uit te loggen (Fig.3,14)

Het hoofdmenu geeft toegang tot de basics screens van de applicatie





Het scherm van de open opleidingen
Het partners beheerscherm
Het zoekscherm voor werkzoekenden
Het FAQ scherm
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4. Opleidingsbeheer
4.1. Een beheerscherm van openstaande opleidingen
Het opleiding scherm (Fig.4) bevat de lijst van alle openstaande opleidingen, dwz alle lopende
opleidingen en die van de komende twee maanden. Er zijn verschillende filters (Fig.41) om het
onderzoek te vergemakkelijken.

De opleidingslijst (Fig.42) staat toe :







om de details van de opleiding te consulteren (Fig.46).
> door te klikken op de link "taal" of "niveau" verschijnt er een popup met de details van de
opleiding.
om de details van de partner te consulteren (Fig.45)
> door te klikken op de link van de partner verschijnt er een popup met de details van de
partner.
om toegang tot de gedetailleerde fiche van de opleiding te hebben (Fig.47)
> door te klikken op de link 'Raadplegen'
om direct een WZ toevoegen (Fig.48)
> door te klikken op de link "Register"

iClubsport, 34 Avenue BelAir, 1180 Brussel, tel +32 (0) 2 344.97.16
http://www.iclubsport.com

Manual Consulent Actiris  iClub
versie 1.0 | 10/21/16

4.2. Een gedetailleerde scherm van een opleiding
Het gedetailleerde scherm (Fig.5) bevat alle informatie over deze opleiding

Het gedetailleerde scherm van een opleiding bestaat uit :






de titel van de opleiding (Taal + niveau + partner) (Fig.51)
het navigatiemenu van het gedetailleerde scherm van de opleiding die toegang (Fig.52)
geeft :
 aan algemene gegevens over de opleiding (tabblad 'algemeen')
 aan de uitgave van de beschrijving (die zichtbaar is bij het raadplegen van de
opleiding vanaf het scherm van de openstaande opleidingen) (tabblad
"beschrijving")
 aan de informatorische opmerking (tabblad 'opmerking')
 aan de inschrijvingslijst voor die opleiding (tabblad "inschrijving")
het bewerkingsgebied van de gegevens (Fig.512)
het tonen van de interne opmerking (Fig.53)

4.2.1. "Algemeen” scherm
Op dit scherm kunt u alle algemene gegevens van de opleiding zien of veranderen
De periode : dit dropdown menu toont alle actieve periodes, de Masteraccount kan de perioden
programmeren via de configuratiepagina
De taal van de opleiding
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Het niveau van de opleiding
De code van de opleiding : deze code is degene gedefinieerd in IBIS, hij wordt automatisch
gecreëerd op basis van de partners code, de taal en het niveau.
De data van de opleiding : deze data zijn de data van de periode, maar kunnen worden
aangepast als de opleiding later begint of vroeger eindigt.
De maximale plaatsen voor deze training. Bij het maken van de opleiding zijn er maar 6 plaatsen,
maar dat kan aangepast worden.
De openingsuren van de opleiding, dit raster bepaalt de dagen van de week waarop de opleiding
gegeven is, met de mogelijkheid om voor elke dag kiezen of het 's morgens is (AM) of in de
namiddag (PM)
"Niet publiceren" : als u een opleiding in de openstaande opleidingslijst niet wilt zien, mag u het
vakje aankruisen
Wachtlijst : deze informatie, onwijzigbaar, toont ofwel dat het wachtlijst is ofwel dat het een
effectieve opleiding is. Deze informatie kan beheerd worden door de Master Account.

4.2.2. "Beschrijving" scherm
Op dit scherm kunt u de beschrijving van de formule bewerken. Deze beschrijving is doorzoekbaar
op het scherm “openstaande opleidingen” door de consulent, of door een andere partner (cf. 4.1)

4.2.3. “Opmerking” scherm
Op dit scherm kunt u de opmerking van de formule bewerken. Deze opmerking is doorzoekbaar op
het scherm “openstaande opleidingen” door de consulent, of door een andere partner (cf. 4.1) en
wordt ook permanent weergegeven in de rechterbovenhoek van het gedetailleerde scherm van
een opleiding.

4.2.4. “Inschrijving” scherm
Dit scherm (Fig.6) bevat de inschrijvingslijst voor deze opleiding. Deze lijst bevat de effectieve en
geannuleerde inschrijvingen (uitgeschreven). Geannuleerde inschrijvingen worden weergegeven in
het rood in de lijst en worden niet meegeteld in het aantal bezette plaatsen.
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De link 'wijzigen' biedt toegang tot de gegevens van een inschrijving.
De link "inschrijving toevoegen" creëert een nieuw inschrijving voor de opleiding.

5. Partners beheer
5.1 De partner lijst
Door te klikken op "Partner" in het hoofdmenu komt u terecht op de lijst van actieve partners die
opleidingen kunnen organiseren (Fig.7).

Om het gedetailleerde scherm van een partner te zien, klik op "Raadplegen”
Een masteraccount kan een nieuwe partner creëren door te klikken op de link "Partner toevoegen”
aan de onderkant van het scherm.

5.2. Het gedetailleerde scherm van een partner
Het gedetailleerde scherm van een partner (Fig.8) bevat alle informatie over die partner.
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Partner Naam : sociaal voorwerp van de partner
Code : de IBIS code die gebruikt wordt voor de automatische schepping van de code van formules
(cf.4.2.1)
Adres : adres waar de opleiding van de partner plaats heeft.
Station MIVB : het is de metro of openbaar vervoer station het dichtst bij het adres van de partner
Website van de partner
Contact : gegevens van de taalcheque contact die bij de partner is
Beschrijving en methodologie : dit veld is voor de partner als hij meer informatie over zijn
werkmethode wil geven. Deze informatie is zichtbaar vanaf het scherm van de openstaande
opleidingen.
Toegangsweg : de partner kan dit veld invullen om meer informatie te geven over de wegen te
volgen om naar de opleidingen te gaan. Indien nodig mogen ze ook foto’s toevoegen.
Uurrooster : in dit veld schrijft de partner zijn openingsuren .
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6. Beheer voor werkzoekende
6.1. Zoekmachine voor werkzoekenden

Als u op "werkzoeker" klikt in het hoofdmenu komt u terecht op de zoekmachine van de
werkzoekenden (WZ) (Fig.9).
Deze pagina dient om de VIB van en werkzoekende terug te vinden om :
 te controleren of de WZ al gecodeerd is in iClub
 de gegevens van de WZ te bewerken
 de geschiedenis van de inschrijvingen voor de WZ te controleren
Om iets op te zoeken hoeft u gewoon het begin of een deel van de naam van de WZ in te voeren
in de zoekmachine (Fig.91). De resultaten worden weergegeven in de lijst hieronder.
Door te klikken op "Raadplegen" krijgt u toegang tot de gedetailleerde scherm van de WZ (Fig.92)
Als er geen resultaat wordt gevonden, is er de mogelijkheid om een WZ toe te voegen aan iClub
door te klikken op “WZ toevoegen” (Fig.93)

6.2. Het gedetailleerde scherm van een werkzoekende
Het gedetailleerde scherm van een werkzoekende (Fig.10) bevat alle informatie over de
werkzoekende
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Het gedetailleerde scherm van een WZ bestaat uit :
 De naam van de WZ
 Het navigatiemenu van het gedetailleerde scherm van de WZ die toegang biedt :
 aan de veiligheidsgegevens van de WZ
 aan de inschrijvings geschiedenis van de WZ
 Het bewerkingsgebied van de gegevens (Fig.10 2)
 Het aanplakken van de opmerking (Fig.108)

6.2.1. “Veiligheidsscherm”
Op dit scherm (Fig.102) kunt u de veiligheidsgegevens van de WZ bewerken
Postcode : in het eerste veld kunt u de lijst met de Belgische postcodes zoeken. Als de code niet
gevonden werd kan die handmatig toegevoegd worden. (Fig.103)
Rijksregisternummer : is niet verplicht, maar toch aanbevolen (niet alle WZ hebben een
rijksregisternummer). (Fig 10 4)
IBIS nummr : verplicht veld (Fig.105)
Gewenste beroep : het beroep dat de WZ wilt vinden (Fig.106). Dankzij dit gegeven kan de
partner de inhoud van de opleiding begeleiden voor een bepaalde industrie.
Onderaan dit scherm kunt u de datum en de verantwoordelijke voor de laatste update van de
gegevens van de WZ (Fig.107)
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6.2.3. "Geschiedenis" scherm
Op dit scherm (Fig.6) vindt u de lijst van de inschrijvingen van deze WZ aan opleidingen. Deze lijst
bevat de effectieve en geannuleerde inschrijvingen (uitgeschreven).

Klik op "Raadplegen" om toegang tot het gedetailleerde scherm van een inschrijving te hebben

7. Inschrijvings beheer
7.1. De inschrijvingslijst
Door te klikken op "Inschrijving" in het hoofdmenu komt u terecht op de inschrijvingslijst (Fig.12).

De inschrijvingslijst is samengesteld :
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Van het menu om de 3 categorieën van inschrijvingen op te zoeken (Fig.12 1)
 Huidige inschrijvingen : alle lopende of toekomstige inschrijvingen
 Gesloten inschrijvingen : alle inschrijvingen waarvan de einddatum in het
verleden is




Van filters om de registratie op te zoeken per datum, taal, niveau of partner (Fig.121)
Van de lijst met inschrijvingen die overeenkomen met de zoekcriteria en de gekozen
categorie.

7.2. Het gedetailleerde scherm van een inschrijving
Het gedetailleerde scherm van een inschrijving (Fig.13) bevat alle informatie over de inschrijving

Het gedetailleerde scherm van een inschrijving is samengesteld :






Van de titel met de naam van de WZ, de betrokken opleiding en het ID van de opleiding
(Fig.131)
Van het navigatiemenu van het gedetailleerde scherm van de inschrijvingen die toegang
biedt aan :
 de veiligheidsscherm van de WZ
 de inschrijvings geschiedenis van de WZ
 de inschrijvingsgegevens van de inschrijving (standaardscherm)
 de evaluatiegegevens
Van het bewerkingsgebied van de gegevens van deze inschrijving (Fig.133) en
actieknoppen op dit bericht (Fig.1310 ... 14).
Van het aanplakken van de opmerking (Fig.136)
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7.2.1. “Inschrijving” scherm
Dit scherm (Fig.133) is om de veiligheidsgegevens van de WZ te bewerken.
Taalcheque : de identificatienummer van de afgegeven taalcheque voor een opleiding
Datum van de opleiding : deze data zijn de data van de periode, maar kunnen worden aangepast
als de opleiding later begint of vroeger eindigt.
Begintest : mondeling examen uitgevoerd door de partner voor het begin van de opleiding
Opmerkingen in verband met de inschrijving :
Er is informatie over de inschrijvingsdatum en de persoon die de inschrijving gemaakt heeft.
Aan de onderkant van het scherm is er informatie over de datum van de laatste wijziging en de
verantwoordelijke van die verandering.
Verschillende actieknoppen betreffend aan deze inschrijving zijn verkrijgbaar aan de onderkant van
het scherm
“Verzetten” : deze knop dient om u de inschrijving naar een andere opleiding te verzetten. Door
op deze knop te klikken wordt u doorgestuurd naar het scherm “openstaande opleidingen” om de
nieuwe formatie te selecteren. Daarna hoeft u gewoon te klikken op knop "verzetten" aan de
rechterkant van de lijn “opleiding”. Dan zal de gebruiker in staat zijn om de bevestigings email te
wijzigen en dat zal dan naar WZ worden verzonden.
De registratie zal effectief worden overgedragen wanneer de gebruiker op “Verzenden” klikt
De "Print" knop waarmee de gebruiker een pdfdocument kan drukken ter bevestiging van de
inschrijving.
De "duplicaat" knop waarmee de gebruiker een duplicaat van de bevestigings email van de
inschrijving die automatisch gestuurd wordt bij de inschrijving.
De "Uitschrijven" knop waarmee de gebruiker zijn inschrijving mag annuleren. Door te klikken op
deze knop wordt de gebruiker doorgestuurd naar het scherm waar hij de mogelijkheid heeft om de
bevestigings email te wijzigen.
De inschrijving zal effectief worden geannuleerd wanneer de gebruiker op “verzenden” klikt.
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8. FAQ beheer
8.1 De lijst van FAQ
Als u op "FAQ" klikt in het hoofdmenu komt u terecht op de FAQlijst (Fig.15).

Als u op "view" klikt krijgt u de details van de FAQ zonder het te kunnen wijzigen.

9. Gebruiksregels voor de inschrijvingstool actiris.iclub
voor de taalcheques doorstroming naar werk
Dit document is bijkomend aan de handleiding in het gebruik van de tool. Hij bespreekt de
technische gebruiksaspecten voor de Actirisconsulent die ermee samen gaan.
1.

De uitreiking van een Taalcheque Doorstroming naar Werk moet automatisch gekoppeld worden
aan een inschrijving op het platform. De werkzoekende kan zich niet bij een partnerschool
aanmelden zonder voorafgaande inschrijving op Actiris.iclub. De partnerschool zelf heeft niet het
recht om een werkzoekende in te schrijven op het platform.

2.

Opgelet ! Dit platform geldt enkel voor inschrijvingen voor de Taalcheques Doorstroming naar
Werk en niet voor de Taalcheques Matching of andere Taalcheques BP.
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3.

Bij de inschrijving zal er op Actiris.Iclub een PDF document gecreëerd worden dat de
inschrijving bevestigt. De Actirisconsulent moet dit afdrukken, doorlezen met de werkzoekende
en hem afleveren. Het is belangrijk om te benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van de
werkzoekende is om snel met de partnerschool een afspraak in te plannen voor het afnemen van
een mondelinge taaltest en het bevestigen van de inschrijving. Na afname van de mondelinge
taaltest kan de werkzoekende ook nog door de partner worden overgeplaatst naar een andere
module, wanneer er een sterk niveauverschil is.

4.

De opleidingen blijven zichtbaar op Actiris.Iclub tot de dag zelf waarop de opleiding begint, wat
betekent dat het ook mogelijk is om de werkzoekende de dag waarop de opleiding opstart nog
in te schrijven, op voorwaarde dat je de partnerschool opbelt voor bevestiging. Wanneer je
iemand binnen de drie dagen voor de voorziene start van de opleiding inschrijft, vragen we om
steeds ook de school op te bellen vooraleer de persoon in te schrijven. De opleidingen waarvoor
minder dan drie personen zijn ingeschreven zullen immers worden geannuleerd.

5.

Een werkzoekende kan zich uitschrijven van de opleiding tot maximum drie dagen voor de start
ervan. Deze annulering gebeurt via de knop “Uitschrijven” op Actiris.Iclub. Wanneer dit gebeurt
blijft de Taalcheque Doorstroming naar Werk geldig, voor zover de termijn van 90 dagen sinds
uitreiking van de cheque niet overschreden is.

6.

De consulent kan een werkzoekende transfereren naar een andere opleidingsmodule binnen de
72u voor de aanvangsdatum van de opleiding. De consulent gaat in dat geval naar de
inschrijvingsfiche van de werkzoekende in actiris.iclub en drukt op de knop “transfereren” om een
andere opleidingsmodule te kunnen kiezen. Opgelet! De transfer kan enkel gebeuren voor
dezelfde opleidingstaal.

7.

Wat betreft de taalopleidingen Frans: gegeven dat de vraag veel kleiner is, is het ook mogelijk
dat er het op het moment van de inschrijving gepaste module is. Op dat moment kan de
Actirisconsulent de werkzoekende inschrijven op de wachtlijst. De partnerschool die de
taalopleidingen Frans aanbiedt zal de opleidingen opstarten eens er drie personen zijn
ingeschreven op de wachtlijst met een vergelijkbaar taalniveau.

8.

Vergeet niet om vooraleer naar een ander scherm te gaan op de knop « Opslaan » te drukken.
Indien je van scherm verandert zonder dit te doen, zullen de wijzigingen ook niet bewaard worden.

9. De werkzoekende heeft recht op een tweede Taalcheque wanneer het eindresultaat van zijn eerste
opleiding positief is. Positieve eindresultaten zijn: Einde opleiding en opleiding onderbroken voor
het motief “tewerkstelling” of “IBO of stage” of “Creatie van eigen tewerkstelling”. De werkzoekende
moet zich voorstellen bij zijn consulent met de papieren eindevaluatie van de eerste module
opgesteld door de partnerschool (de partnerschool moet de eindevaluatie opstellen binnen de
dertig dagen na het einde van de eerste module). De consulent moet de werkzoekende dan
inschrijven op Actiris.Iclub voor een tweede module.
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Voor alle bijkomende vragen of opmerkingen over deze gebruiksregels of het gebruik van het
platform kan u contact opnemen met Cell Chèques, chequespp@actiris.be of de telefonisch
duurzaamheid 4371.
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