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 Voordelen

• Eenvoudige interface: 

• Vlot te hanteren door de lesgever
• Export naar pdf of excel
• Flexibele toepassing die last minute 

wijzigingen toelaat
• Geen papierwerk
• Toepasbaar voor eigen gebruik  

(vb. bedienden, andere sectoren, ...)
• Gratis

• Automatische opvolging van opleidingen:

• Minder kans op fouten
• Directe verwerking van premies (veilige 

gegevensoverdracht naar Constructiv)
• Een glashelder overzicht op de 

opleidingsplanning 

 Contact

T 02 209 66 26
checkin@constructiv.be



Deze aanwezigheidsregistratie wordt 
vervolgens online doorgestuurd naar  
de Checkin@Learning beheermodule.

Deze webbased module laat het 
opleidingscentrum toe om op een makkelijke 
en snelle manier bij te houden wie er aanwezig 
is bij een opleiding en een overzicht door te 
sturen naar Constructiv. 

Constructiv verwerkt de informatie die 
binnenkomt meteen en zorgt ervoor dat de 
sectorale voordelen in het kader van opleiding 
uitbetaald worden aan het bouwbedrijf en/of 
de bouwvakarbeider.

Met Checkin@Learning gaat Constructiv 
een stapje verder in de administratieve 
vereenvoudiging van de uitbetaling van  
de sectorale voordelen naar aanleiding  
van opleiding.  

De Construbadge wordt niet alleen aangewend 
voor aanwezigheidsregistratie op werven,  
maar ook voor aanwezigheidsregistratie  
bij opleidingen.

Het gegeven is simpel: op de dag van de 
opleiding gaat de bouwvakarbeider naar de 
opleiding en registreert zijn/haar aanwezigheid 
in het opleidingscentrum met de bouwbadge. 
Hij/zij doet dat door zijn/haar bouwbadge te 
(laten) scannen op de opleidingslocatie door 
middel van de checkin@learning-app. 

De app kan geïnstalleerd worden op een 
smartphone, een tablet of een desktop. 

Checkin@Learning, 
smart and easy!

 Wat is Checkin@Learning?

Een eenvoudig badgesysteem waarmee 
cursisten hun aanwezigheid snel, eenvoudig,  
veilig en correct kunnen bevestigen!

Met een druk op de knop zijn de 
aanwezigheden verwerkt en wordt  
alle informatie veilig en conform de  
GDPR-wetgeving verzonden.

Dit zorgt ervoor dat de sectorale voordelen  
in het kader van opleiding sneller en correcter 
uitbetaald worden.

Een geleidelijke introductie van  
Checkin@Learning is mogelijk, u bepaalt  
zelf waarvoor u het systeem gebruikt:

• Basisopties opleidingscentrum

• Extra opties:

• Lesgeveropties

• Uitbesteding opleidingsmodules

 Technische vereisten

• Smartphone (met NFC)

• Tablet

• eID reader

• NFC lezer

Meer tijd voor opleiding


