UITBREIDINGSBELEID BEROEPSOPLEIDING BRUSSEL (UB³)
BIJSCHOLINGSMODULE

INSCHRIJVINGSPRINCIPES


De UB³-opleidingsmodules zijn gratis voor werkzoekenden (ingeschreven bij Actiris) en doelgroepwerknemers
tewerkgesteld onder één van de volgende statuten: Art.60, DSP, SINE, Activa, Doelgroepgeco.



In tweede instantie worden de modules aangeboden aan werknemers die werkzaam zijn binnen het Brussels
SPI-werkveld. Deze kunnen deelnemen mits het betalen van € 10 per opleidingsuur (met uitzondering van de
module “veilig werken op hoogte”).



De kosten voor deelname van werknemers, tewerkgesteld in organisaties van PC 329.01, kunnen gerecupereerd
worden via het SFSCW van het VSPF (www.vspf.org).

INSCHRIJVINGSPROCEDURE


De inschrijvingen verlopen via Tracé Brussel.



Ongeveer 7 weken voor de start, worden de afzonderlijke modules aan de hand van een elektronische uitnodiging
bekend gemaakt aan mogelijke toeleiders. Vanaf dit moment kunnen er deelnemers worden ingeschreven.



Bij de uitnodiging zit steeds een infofiche (met de nodige info over de module en een beschrijving van de minimale
vereiste voorkennis van de deelnemer) en een formulier dat dient gebruikt te worden om deelnemers in te schrijven.



De inschrijvingsperiode duurt 4 weken en wordt ongeveer 3 weken voor de start van de module afgesloten.



Ten laatste 10 werkdagen voor de start wordt de inschrijving van de kandidaten bevestigd of geweigerd (in geval van
teveel ontvangen inschrijvingen) door Tracé Brussel.



Tot 10 werkdagen voor de start heeft Tracé Brussel het recht de module te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.



Toeleiders verwittigen ten laatste 10 werkdagen voor aanvang van de bijscholing indien een ingeschreven kandidaat niet
zal deelnemen. Annuleren is hierna enkel nog mogelijk mits een afwezigheidsattest.



Het uiterste minimum inschrijvingen bedraagt 6 deelnemers. Er is ook steeds een maximum dat varieert tussen 8 en 12
deelnemers, afhankelijk van het soort module.

CRITERIA VOOR SELECTIE VAN DEELNEMERS


Werkzoekenden en doelgroepwerknemers krijgen steeds voorrang op werknemers.



Deelnemers wonende in het Brussels hoofdstedelijk gewest hebben prioritair toegang tot de UB³-opleidingen.



Wanneer het maximum aan inschrijvingen bereikt wordt, wordt de volgende procedure toegepast: voorrang voor
doelgroepwerknemers en werkzoekenden, een gelijke verdeling van het aantal inschrijvingen per organisatie, waarbij de
laatst ingeschrevenen eerst afvallen.
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