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1. Toegang
Om in te loggen moet u zich eerst registreren aan de hand van een E-code. De E-code ontvangt u
in de oproepbrief die wordt verstuurd naar bedrijven die in aanmerking komen voor het indienen van
een dossier +50 en die nog niet geregistreerd zijn op het portaal.
Voor meer informatie over de registratie, verwijzen wij naar het document ‘Hoe kan ik mij
registreren op de portaalsite?’ dat u vindt onder de F.A.Q.
Opgelet: Er is slechts één E-code per onderneming die wordt verzonden naar de verantwoordelijke
van het bedrijf. Indien de onderneming reeds geregistreerd is op het portaal voor een andere
toepassing, kan de hoofdgebruiker toegang geven aan zijn medewerkers voor bepaalde onderdelen
van de portaalsite. Meer informatie hierover vindt u in het document ‘Hoe kan ik mijn mandaten op
de portaalsite beheren?’ beschikbaar onder de F.A.Q.
De gebruikers voor uw bedrijf kan u opvragen bij uw regionaal vormingscentrum. U vindt hun
gegevens op www.horecavorming.be.
Ga naar https://portaal.horeca.be en klik vervolgens op ‘Werkgevers’.
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U komt op het werkgeversportaal terecht, waar u aan de rechterkant op het icoon ‘50+’ klikt:

Om verder te gaan dient u vervolgens in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Klik op ‘wachtwoord vergeten’ om een nieuw wachtwoord aan te vragen indien nodig.
Opgelet: Dit werkt enkel voor e-mailadressen die reeds geregistreerd zijn op het portaal. De
gebruikers voor uw bedrijf kan u opvragen bij uw regionaal vormingscentrum. U vindt hun gegevens
op www.horecavorming.be.
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DEEL 1 - Het opleidingsplan indienen
2. Stappenplan
Na het inloggen komt u op het tabblad ‘welkom’. Hier vindt u een korte inleiding, met verwijzing naar
het reglement +50, en een samenvatting van de verschillende stappen die u moet doorlopen om uw
dossier op te stellen en op te volgen.
Bovenaan de pagina kiest u het opleidingsjaar waarin u wilt werken. Indien u het opleidingsplan voor
meerdere RSZ-nrs. beheert, dient u bovenaan de juiste onderneming te selecteren.
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3. Bedrijfsgegevens
Het tweede tabblad bevat de bedrijfsgegevens en moet volledig worden ingevuld.

Het aantal werknemers uitgedrukt in F.T.E. vindt u terug in de sociale balans van uw bedrijf.
Opmerking: indien u een gezamenlijk plan indient voor meerdere bedrijven die kunnen beschouwd
worden als een technische bedrijfseenheid, moet u hier het totale aantal werknemers voor alle RSZnummers samen noteren.
Als u alles hebt ingevuld, klikt u op ‘bedrijfsgegevens bewaren’.
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3.1. Werkgevers toevoegen
Bepaalde bedrijven dienen één gezamenlijk dossier in voor meerdere RSZ-nummers. U kan een
bedrijf toevoegen aan uw project onder het tabblad ‘bedrijfsgegevens’:

4. Opleidingsplan
4.1. Onderscheid opleiding – sessie – les
We leggen het onderscheid uit aan de hand van een voorbeeld.
Een bedrijf organiseert een opleiding EHBO. Ze organiseren deze 3-daagse opleiding voor 6
verschillende groepen van deelnemers.
De OPLEIDING is het overkoepelend geheel.
De opleiding wordt voor 6 verschillende groepen van deelnemers georganiseerd. Dat betekent
dat er in totaal 6 SESSIES van deze opleiding worden ingepland. De deelnemers zijn voor de 6
sessies andere personen en de inhoud is voor de 6 sessies identiek.
Elk van de 6 sessies bestaat daarbij uit 3 LESSEN. Lessen hoeven niet noodzakelijk een volledige
dag te duren. De deelnemers zijn voor de 3 lessen steeds dezelfde personen. De inhoud voor de
3 lessen is verschillend.
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Schema:

4.2. Opleiding toevoegen
Op het vierde tabblad kan u uw opleidingsplan toevoegen. Klik op ‘opleiding toevoegen’:

Als voorbeeld gaan we een opleiding EHBO toevoegen, die bestaat uit 6 sessies, met 3 lessen per
sessie.
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U vult de titel van de opleiding in, het aantal deelnemers per categorie voor alle sessies samen
en de checklist.
In principe moeten alle antwoorden bij de checklist ‘ja’ zijn. Antwoordt u ‘neen’, dan verschijnt
er een invulveld waarin u dit dient te argumenteren. Als alle gegevens ingevuld zijn, klikt u op
‘opleiding bewaren’.

Vervolgens komt de overzichtstabel tevoorschijn.
Opgelet: de opleiding is op deze manier nog niet volledig. Elke opleiding bevat minimum 1 sessie
met 1 les. Klik op het icoontje om de opleiding verder aan te vullen.

In het volgende scherm kan u de programma-inhoud opladen. Deze is verplicht voor iedere
opleiding. Opgelet: u moet een bestandsnaam opgeven wanneer u het bestand gekozen hebt
voor u op ‘opladen’ klikt.
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4.2.1. Sessie toevoegen
Klik op het + icoon om een sessie toe te voegen. Het systeem maakt automatisch ook ineens een
les aan.

Opleidingen kunnen intern (door een werknemer van het bedrijf) of extern worden gegeven.

Voorbeeld externe opleider:

Alle gegevens moeten worden ingevuld. Indien de datum onbekend is bij het indienen van het
plan, moet deze later worden doorgegeven, uiterlijk 1 maand voor de opleiding plaatsvindt.
Klik vervolgens op ‘Maak een nieuwe sessie met deze les’.
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Opgelet:


Het is belangrijk dat u de kosten juist over de sessies en lessen verdeelt. Geef dus
bijvoorbeeld in geval van een externe opleider niet de volledige kost van 4 sessies in bij
één enkele sessie1.

Voorbeeld interne opleider:

Ook hier kan de datum later worden bepaald. De kostprijs van de interne opleiding wordt
automatisch berekend in functie van het aantal uren dat wordt opgegeven.
Let op:


Een les kan maximum 1 volledige dag duren. De duurtijd is begrensd tot 11 uur.

Om te bevestigen klikt u op ‘maak een nieuwe sessie met deze les’.
Met het pijlicoontje bovenaan rechts gaat u terug naar de overzichtstabel.
In het voorbeeld werken we verder met een externe opleider.

1

Dit is belangrijk in geval van annulering van een sessie en voor de rapportage.
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4.2.2. Lessen en sessies verdubbelen
U krijgt nu dit scherm te zien:

U kan nu:
- Eén of meerdere lessen toevoegen indien de opleidingssessie EHBO bestaat uit meerdere
lesdagen voor dezelfde groep werknemers. Dit kan via het icoon ‘+ les toevoegen aan deze
sessie’ of door de les te verdubbelen (meer hierover op de volgende pagina).
- Indien de opleidingssessie EHBO maar uit één lesdag bestaat, en indien u deze sessie
verschillende keren wenst te organiseren met andere deelnemers, kan u ook de volledige sessie
verdubbelen.
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Een les verdubbelen (zelfde groep werknemers) doet u door op het pijltje te klikken dat voor de
les staat. Volgend scherm verschijnt:

U kan nu de les meermaals verdubbelen in één keer. Het systeem neemt dan alle ingevulde
gegevens voor de les volledig over. (Opgelet: 2 keer verdubbelen geeft in totaal 3 lessen.)
Tip: zorg ervoor dat voor het verdubbelen alle velden die identiek blijven ingevuld zijn, zoniet
moet u achteraf elke les individueel aanpassen.
Klik op ‘uitvoeren’:
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De data en eventueel ook de andere gegevens van de verschillende lessen kan u aanpassen via
het pijlicoontje.
Organiseert u deze opleidingssessie EHBO van 3 dagen 6 keer per jaar (6 keer voor een andere
groep deelnemers)? Dan kan u de volledige sessie op een eenvoudige manier kopiëren:

Klik in bovenstaand scherm op ‘sessie verdubbelen’.
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Wederom: 5 keer een sessie verdubbelen geeft 6 sessies:

Vervolgens dient u opnieuw de gegevens per les aan te passen.
Verdubbelen is eveneens mogelijk op het niveau van de opleiding zelf. Hou er rekening mee dat
alle sessies en lessen dan worden gekopieerd.

Noot: Het is perfect mogelijk dat een opleiding slechts 1 sessie met 1 les bevat, of meerdere
sessies met slechts 1 les.
Zodra een opleiding uit meerdere lesdagen bestaat die door dezelfde deelnemers gevolgd
worden, hebt u een sessie met meerdere lessen. Het gaat als het ware om een lessenreeks zoals
hierboven geïllustreerd: een EHBO-opleiding gespreid over 3 verschillende dagen.
Indien dezelfde opleiding meerdere keren wordt gegeven op verschillende dagen, maar aan
telkens een andere groep van deelnemers, is dit een opleiding met meerdere sessies van 1 (of
meer) les(sen) / lesdag(en).
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Voorbeeld: deze opleiding HACCP wordt 5 keer georganiseerd. 5 keer met een andere groep van
deelnemers, eventueel op een andere locatie en met een andere trainer.
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4.3. Een evenwichtig plan
Er wordt zeer veel belang gehecht aan een evenwichtig plan. U kan dit evenwicht steeds
nakijken in de overzichtstabel in het tabblad ‘opleidingsplan’:

De bedoeling is dat zowel het percentage van het aantal deelnemers als dat van het voorziene
budget per categoriegroep zo goed mogelijk aansluit bij het percentage werknemers dat in die
bewuste categoriegroep in dienst is binnen het bedrijf (bovenste rij).
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5. Checklist
Naast de checklist die specifiek betrekking heeft op elke opleiding afzonderlijk, bestaat er ook een
algemene checklist voor het opleidingsplan. Deze staat op tabblad 5. Bij een goed opleidingsplan
moet het antwoord op alle vragen ‘ja’ zijn. Indien u ‘nee’ aanduidt, moet u dit argumenteren.

6. Overlegorgaan
Op het zesde tabblad moet informatie worden doorgegeven betreffende de
werknemersvertegenwoordiging.
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6.1. Bedrijven zonder werknemersvertegenwoordiging
Vul de naam van de werkplaats in, duid aan ‘zonder werknemersvertegenwoordiging’ en vul de
na(a)m(en) in van de verantwoordelijke(n).

Klik op ‘Bevestig mijn keuze’. Onderaan kan u vervolgens het document downloaden dat u moet
dateren en ondertekenen, en opnieuw opladen op dezelfde pagina.
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Het document aangemaakt door het portaal (tweetalige versie eveneens beschikbaar) bevat
twee pagina’s.
De eerste pagina ziet er zo uit:

De tweede pagina herneemt de tabel die terug te vinden is onder het tabblad ‘opleidingsplan’.
Het is dus belangrijk dat het volledige plan werd ingegeven in het systeem alvorens het
document voor de werknemersvertegenwoordiging af te drukken. Beide pagina’s moeten
worden ondertekend door de verantwoordelijke(n) van het bedrijf.
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6.2. Bedrijven met werknemersvertegenwoordiging
Als onderneming met werknemersvertegenwoordiging (ook al is dit slechts 1 enkele persoon),
duidt u het vak ‘met werknemersvertegenwoordiging aan’. Vul de werkplaats in, de datum
waarop het plan wordt voorgelegd aan de werknemersvertegenwoordiging en de datum waarop
het wordt goedgekeurd. Vervolgens vult u alle namen in van de
werknemersvertegenwoordigers.

Klik op ‘bevestig mijn keuze’. Onderaan kan u vervolgens het document downloaden.
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Het document bestaat uit 2 pagina’s (tweetalige versie eveneens beschikbaar):
 De eerste pagina moet worden gedateerd en ondertekend door alle leden van de
werknemersvertegenwoordiging van wie u de namen heeft opgegeven, en door de
verantwoordelijke van de onderneming.
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 De tweede pagina herneemt de tabel die terug te vinden is onder het tabblad
‘opleidingsplan’. Het is dus belangrijk dat het volledige plan werd ingegeven in het systeem
alvorens het document voor de werknemersvertegenwoordiging af te drukken. Ook deze pagina
moet worden ondertekend door alle werknemersvertegenwoordigers en de
verantwoordelijke van het bedrijf.

Laad de ondertekende stukken opnieuw op via het tabblad ‘overlegorgaan’:

6.3. Dossiers met meerdere RSZ-nummers
Indien u een dossier indient voor bedrijven die samen een technische bedrijfseenheid vormen,
dient u voor alle RSZ-nummers die u hebt toegevoegd een apart document af te leveren voor de
werknemersvertegenwoordiging.
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U krijgt dan een uitvalmenu bovenaan waar u het bedrijf moet selecteren:

Vervolgens herhaalt u opnieuw alle stappen zoals hierboven omschreven.

7. Dossier indienen
Wanneer u alle stappen hebt doorlopen en alle noodzakelijke gegevens werden ingevuld, kan u het
dossier indienen via het laatste tabblad.
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U kan het dossier alleen indienen als het volledig is. In het kader ‘Status’ krijgt u een overzicht van de
nog ontbrekende elementen.
Bij een volledig ingevuld project ziet uw scherm er zo uit:

U kan nu het dossier indienen, nadat u bevestigd hebt dat u kennis hebt genomen van het reglement.
Wijzigingen zijn nog mogelijk tot de uiterste indieningsdatum, met name 31 januari van het
opleidingsjaar.
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8. Een opmerking toevoegen aan uw project
Via het tabblad ‘dossier indienen’ kan u een algemene opmerking toevoegen over het project.

9. Een dossier afprinten
U kan het volledige dossier afprinten via het tabblad ‘dossier indienen’:

Dit genereert een overzicht van de bedrijfsgegevens en van de verschillende opleidingen met de
sessies en lessen. Documenten die worden opgeladen, worden niet mee afgedrukt maar wel opgelijst
in het overzicht.
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Voorbeeld van hoe een opleiding wordt weergegeven:
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DEEL 2 – Tijdens het opleidingsjaar
Wat moet u doen tijdens het opleidingsjaar zelf?




Indien er nog gegevens moeten worden aangevuld bij de opleidingen zelf (data, plaats, uur
van de lessen) moeten deze ten laatste een maand voor de opleiding op het portaal worden
aangevuld. Indien deze gegevens niet ingevuld zijn, wordt verondersteld dat de les niet heeft
plaatsgevonden.
Aanwezigheidslijsten moeten voor elke sessie op het portaal worden gedownload en
vervolgens bij elke les door de aanwezigen worden ondertekend.

10. Deelnemers
Opmerking: Het gedeelte ‘deelnemers’ moet niet ingevuld zijn voor het indienen van het project
voor 31 januari van het opleidingsjaar.

10.1.

Deelnemers opladen

Het 3de tabblad op het portaal is het tabblad ‘Deelnemers’. Hier dient u alle werknemers die
deelnemen aan één van de opleidingen in uw project +50 toe te voegen.
Er zijn 2 manieren om dit te doen, afhankelijk van de hoeveelheid werknemers die u wenst op te
laden.

10.1.1. Individuele deelnemers
Alle deelnemers apart toevoegen kan door het rijksregisternummer, naam, voornaam,
categoriegroep en het hoogste diploma op te geven. Vervolgens klikt u op ‘deelnemer
toevoegen’.
U kan vervolgens deelnemers opzoeken aan de hand van de naam of het rijksregisternummer, of
de deelnemer verwijderen.
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10.1.2. Grote groepen deelnemers in één keer opladen

Het portaal voorziet ook de mogelijkheid om een groot aantal deelnemers in één keer op te
laden via een excel-file. Dit bestand moet een welbepaalde opbouw hebben. U vindt een
template onderaan in het tabblad ‘deelnemers’.

Voor elk opleidingsjaar moet een nieuwe deelnemerslijst worden toegevoegd.
Opgelet: Dit werkt alleen als de deelnemers nog niet werden aangemaakt op het portaal.
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10.2.

Deelnemers toevoegen aan een sessie

Via de portaalsite kan u voor iedere opleidingssessie de aanwezigheidslijsten downloaden. Zodra
u de deelnemers hebt toegevoegd via bovenstaande methode, gaat u naar het tabblad
‘opleidingsplan’ en klikt u in de tabel op de opleiding waaraan u deelnemers wil toevoegen.

Kies de sessie en klik op ‘Deelnemer toevoegen aan deze sessie’.
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U krijgt volgend scherm te zien:

Links krijgt u een overzicht van de geregistreerde werknemers. Via de zoekfunctie kan u een
werknemer opzoeken. U selecteert de deelnemer en verplaatst deze via de pijltjes naar het blok
‘deelnemers van de sessie’. Vervolgens klikt u op de knop om te bewaren.
Indien u een deelnemer wilt verwijderen, kan dit op dezelfde manier. U klikt de deelnemer aan
in het rechterkader en klikt op het pijltje in de andere richting.
Noot: Deelnemers worden steeds toegevoegd op niveau van de sessie. Dit omdat een
deelnemer steeds aan een volledige lessenreeks dient deel te nemen.
In bovenstaand voorbeeld zijn de deelnemers dus dezelfde voor de 3 verschillende lessen op
19/04, 26/04 en 10/05.
Bij een opleiding die meerdere sessies bevat, verschillen de deelnemers per sessie.
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Ter illustratie:

Bij deze opleiding zal u per sessie de deelnemers moeten toevoegen. M.a.w. voor sessie 1 zijn de
deelnemers identiek voor les 1, 2 en 3 van deze sessie. Voor sessie 2 zijn het andere deelnemers
dan voor sessie 1, maar deze zijn wel weer identiek voor de 3 lessen van de sessie.

10.3.

Een aanwezigheidslijst afdrukken

Zodra u deelnemers aan een sessie hebt toegevoegd, kan u onder de sessie de
aanwezigheidslijst downloaden.
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Klik op ‘beheer aanwezigheden’:

U krijgt een pdf-document dat er zo uitziet:

Zoals hiervoor uitgelegd worden de aanwezigen toegevoegd op het niveau van de sessie. Het
systeem maakt onmiddellijk voor alle lessen van de sessie (in het voorbeeld 3 lessen) een
document. Het lesnummer staat op het document aangeduid, net als de datum en het tijdsstip.
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DEEL 3 – Bewijsstukken indienen
Om aanspraak te kunnen maken op de financiële tussenkomst, moet u voor elke opleiding een aantal
verantwoordingsstukken indienen en de aanwezigheden aanduiden.

11. Facturen
Voor opleidingen met een externe opleider, moet er telkens een factuur worden ingediend ter
verantwoording.
Hoe en waar moeten deze worden opgeladen?
Ga naar het tabblad ‘opleidingsplan’ en klik op het pennetje voor de opleiding waarvoor u een
factuur wenst op te laden:
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Selecteer de sessie waarvoor u een factuur wenst op te laden, klik op ‘beheer de documenten’ en
kies het bestand:

Na het opladen verschijnt het bestand onder ‘beheer de documenten’:

Opgelet: bij de opleiding zelf is ook een ruimte voorzien om de programma-inhoud op te laden. Hier
kan u echter geen bewijsstukken toevoegen omdat deze sectie geblokkeerd wordt na de uiterste
indieningsdatum van het dossier.
36
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12. Aanwezigheden
12.1.

Aanwezigheidslijsten

De aanwezigheidslijsten die u volgens eerder vermelde methode kan downloaden, moeten bij
elke les worden ondertekend door de aanwezige deelnemers. Vervolgens moet u deze lijsten
opnieuw opladen.
Selecteer de opleiding en de sessie waarvoor u de aanwezigheden wilt opladen. Onder ‘beheer
de documenten’ kan u vervolgens de bestanden opladen. U kan alle aanwezigheidslijsten van de
sessie opladen als één bestand, of een apart document toevoegen voor elke les.
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12.1.1.

Aanwezigen opgeven na de opleiding

Na afloop van de opleiding dient u per les aan te geven welke deelnemers aanwezig waren.
Op sessieniveau kan u in één enkele klik voor alle deelnemers van een lessenreeks de
aanwezigheid bevestigen:

Zoniet kan u ook per les individueel de aanwezigheden aanduiden. Klik de les open via het pijltje
en klik op het aangegeven icoon:
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U kan nu de aanwezigheden aanvinken en bewaren:

13. Een opmerking toevoegen aan een sessie
Op het niveau van de sessie kan u een opmerking toevoegen.
Gebruik dit veld onder andere:
- Indien er minder deelnemers aanwezig waren dan voorzien, dient u dit te verantwoorden.
- Bij afwijkingen in de billijke verdeling.
- Om een reden op te geven indien een sessie werd afgelast.
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