IAB-sessies

Inschrijvingsplatform

IAB-sessies: een nieuwe
applicatie op het informatie- en
uitwisselingsplatform
Klik op elke module voor meer informatie.

Ter ondersteuning van zijn leden organiseert het Instituut enkele specifieke opleidingen, zoals workshops BeExcellent, initiatie in het mandaat van onafhankelijk
bestuurder, of voorbereidende sessies op de kwaliteitstoetsing. Sinds juli 2018 kunt
u inschrijven voor een IAB-opleiding via het informatie- en uitwisselingsplatform. U
vindt er eveneens een overzicht van al uw inschrijvingen voor IAB-opleidingen sinds
2017. We geven hier een korte beschrijving van de nieuwe applicatie.

Inschrijven kan via de knop onderaan rechts.

U ziet de knop 'Inschrijven/Registreren' enkel wanneer u: behoort tot de doelgroep van de opleiding; nog niet bent
ingeschreven voor die opleiding; op het deelnemersaccount staat.

Voortaan moet u niet meer wachten op een uitnodigingsmail: u
kunt rechtstreeks inschrijven via het blokje 'IAB-sessies' op het
informatie- en uitwisselingsplatform.
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1. INSCHRIJVEN

Vink de module(s) aan die u wenst te volgen.
De prijs past zich automatisch aan.
Kies de betaler (klant) die de debetnota zal ontvangen1.
Maak een keuze tussen 'Geen subsidies' of 'Kmo-portefeuille' 2.
Kmo-portefeuille: vul het projectnummer in of kies 'Nog aan te vragen'.
Het subsidieerbaar/niet-subsidieerbaar bedrag staat meteen vermeld.
Bekijk de algemene voorwaarden.
Vink aan dat u akkoord gaat.

Kies voor 'OPLEIDINGEN'.
Bevestig uw inschrijving (onderaan rechts).
Via 'Alle opleidingen' krijgt u een overzicht van alle Nederlandstalige en Franstalige
IAB-opleidingen die nog georganiseerd worden.

Elke deelnemer ontvangt via e-mail een bevestiging van de inschrijving. De bijlage bij
deze e-mail stelt voor om de gekozen data in uw Outlook-agenda te plaatsen. U kunt
dit accepteren of weigeren. Enkele dagen voor de opleiding versturen we nog een
herinneringsmail.

Klik op de opleiding waarvoor u zich wilt
inschrijven. Op het volgende scherm
vindt u een beschrijving van de opleiding
en een overzicht van het programma.

Kantoormedewerkers die geen lid zijn van het IAB kunnen zich niet zelf inschrijven
voor de workshops BeExcellent. Neem contact op met de cel opleidingen als u een
kantoormedewerker wilt inschrijven.

De praktische gang van zaken van een IAB-opleiding, informatie over subsidies en de algemene voorwaarden vindt u in de
rubriek 'IAB-sessies' op www.iec-iab.be.
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2. INSCHRIJVINGEN BEKIJKEN

U kunt hier eventueel uw inschrijving voor een opleiding annuleren, tot vier
werkdagen voor de start van de opleiding. U vindt die annuleringsdatum bij
de beschrijving van de opleiding. Om naar de beschrijving van de opleiding
te gaan, klikt u op de titel van de opleiding.
Opgelet: annuleren is onherroepelijk!

U gaat naar het scherm 'Mijn deelnemersaccount'. Rechts in de balk kunt u eventueel
de werktaal van het scherm veranderen. Er
wijzigt niets aan de gegevens die getoond
worden.

Contacteer de cel opleidingen wanneer u iets aan uw inschrijving
wilt wijzigen!

Centraal staan uw 'Recente inschrijvingen'.
3 Rechts klikken op 'Tonen' geeft de details weer van uw
recente inschrijving.
3 Bovenaan klikken op 'Toon alles' geeft de lijst weer van al
uw inschrijvingen sinds 2017. U bevindt zich dan in de tab
'Inschrijvingen'.
U ziet er ook de 'prijs' van uw inschrijving. Heeft u zich tijdig
verontschuldigd voor een sessie van de voorbereidende vorming
op de kwaliteitstoetsing, bijvoorbeeld omdat u ziek was, dan
schrijven wij u in voor een inhaalsessie: de prijs is dan 0,00 euro.
U hebt deze sessie reeds betaald na uw eerste inschrijving.
Links staat een navigatieblok.

3. DEBETNOTA'S

Staat uw e-mailadres vermeld bij
de gegevens van een onderneming
(kantoor, vennootschap), dan vindt u
in het klantaccount niet alleen uzelf,
maar eveneens die onderneming als
klant.

De debetnota's (facturen) van een opleiding vindt u in 'Mijn
klantaccount'. De connectie tussen u en uw klantgegevens is
uw e-mailadres.
3 Tab 'Persoonlijke gegevens'
Uw persoonlijke gegevens als deelnemer.
3 Tab 'Facturatiegegevens'
De personen en/of ondernemingen
waarmee u in het IAB-ledenbestand
verbonden bent en die u als betaler
van uw opleiding kunt kiezen bij uw
inschrijving.

Klik op het icoontje aan de rechterkant om de gegevens van de factuur te
bekijken of om de factuur te downloaden.

Al deze gegevens worden op een beveiligde manier geïmporteerd vanuit het IAB-ledenbestand en dagelijks gesynchroniseerd. Via het e-loket kunt u uw gegevens zelf wijzigen. Die wijzigingen zijn dan de volgende dag zichtbaar bij 'IAB-sessies'.
Kies het account van de klant/betaler waarvan u
de facturen wilt zien.
3 Tab 'Bijlagen'
Hier vindt u de documentatie van de opleidingen waarvoor u zich inschreef. Deze
bijlagen blijven steeds beschikbaar. Enkele dagen voor de start van een nieuwe
opleiding wordt de documentatie geplaatst. Er is gratis wifi bij elke opleiding, het
IAB levert geen documentatie op papier.
Voorlopig kan de documentatie van de 'Voorbereidende vorming op de kwaliteitstoetsing' niet onder de tab 'Bijlagen' geplaatst worden. Deelnemers aan die
voorbereidende opleiding ontvangen via een persoonlijke e-mail een link naar de
documentatie van de module(s) waarvoor zij inschreven.
3 Tab 'Inschrijvingen'
Hier vindt u een overzicht van uw
inschrijvingen, 'Tonen' geeft de
details.

U kunt hier in elk geval de debetnota van uw ledenbijdrage 2018 als natuurlijke persoon vinden en downloaden.

Werd de debetnota voor uw deelname aan een opleiding gestuurd aan uw kantoor via een ander e-mailadres dan het uwe – bijvoorbeeld omdat u in het e-loket niet de hoofdcontactpersoon van het kantoor bent – dan ziet u die niet onder uw klantaccount.

De cel opleidingen van het IAB zal met plezier antwoorden
op al uw vragen. Neem contact op met Kim Lefebvre of Leen
Boonen: education@iec-iab.be.
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Vindt u hier de gewenste klant/betaler niet, neem dan contact op Leen Boonen van de cel opleidingen: education@iec-iab.be.
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Het IAB is geregistreerd als dienstverlener kmo-portefeuille met als nummer
DV.O214549.

Leen Boonen
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Door een aanpassing in het IAB-ledenbestand bevat het klantaccount enkel
de debetnota's die het IAB opstelde na 9 maart 2018.
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