VERKLARING OP EER – ERKENNINGSAANVRAAG LEERONDERNEMING
Indien de vertegenwoordiger van de onderneming/organisatie de erkenningsaanvraag niet zelf indient in
het digitale loket app.werkplekduaal.be, moet hij twee zaken doen: 1) een machtiging invullen, zodat de
gemachtigde de erkenning kan aanvragen in het digitale loket en 2) voor elke erkenningsaanvraag dit
document “verklaring op eer” invullen, waarin de vertegenwoordiger verklaart dat de
onderneming/organisatie en de mentor(en) aan de erkenningscriteria voldoen.

Gegevens vertegenwoordiger en onderneming/organisatie
Ondergetekende (voor- en achternaam): ..................................................................................................................................
Vertegenwoordiger van:
de onderneming/organisatie (naam): .......................................................................................................................
met ondernemingsnummer:
contactpersoon onderneming (voor- en achternaam): ..................................................................................
telefoon: ……………………………………… e-mail: .......................................................................................................................
Vraagt hierbij een erkenning aan om werkplekken aan te bieden voor:
de opleiding:
op de vestigingsplaats (naam, adres): .......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
contactpersoon vestiging (voor- en achternaam): ............................................................................................
telefoon: ……………………………………… e-mail: .......................................................................................................................
aantal werknemers vestiging: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Paritair comiténummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Vul het paritair comiténummer in waartoe de leerling zal behoren. Met vragen kunt u terecht
bij uw sociaal secretariaat. Het paritair comiténummer bepaalt het partnerschap dat uw
erkenningsaanvraag zal behandelen. Indien u geen paritair comiténummer hebt, vul dan de sector
in waartoe uw onderneming behoort.
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ERKENNINGSCRITERIA
Ondergetekende verklaart te voldoen aan de erkenningscriteria.
•

De onderneming moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de
onderneming te waarborgen.
 Deze vereiste van financiële draagkracht is ingegeven door een zorg van stabiliteit en continuering

van de onderneming, zodat de leerling zijn opleiding in deze onderneming kan voleindigen. Het gaat
hier bijvoorbeeld om solvabiliteit, economische leefbaarheid, en dergelijke meer.
•

De onderneming mag geen veroordelingen opgelopen hebben.

 Hiermee wordt bedoeld dat de onderneming geen veroordelingen mag hebben opgelopen die de
continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming
geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om
arbeidsrechtelijke veroordelingen, RSZ-veroordelingen en dergelijke meer.
•

De onderneming voldoet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting om de opleiding op de
werkplek overeenkomstig het opleidingsplan mogelijk te maken.

•

De onderneming moet minstens één mentor aanduiden. Elke mentor moet voldoen aan de
erkenningscriteria.

 Hiermee wordt bedoeld dat de onderneming iemand moet aanduiden die instaat voor de opleiding
en begeleiding van de lerende op de werkplek.
o

De mentor moet van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit het uittreksel uit het
strafregister (model 596.2) dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.

 Hieronder wordt verstaan dat de mentor geen veroordelingen mag hebben opgelopen die van
die aard zijn dat geen kwalitatieve en veilige leeromgeving kan gewaarborgd worden.
o

De mentor moet ten volle 25 jaar zijn en minstens vijf jaar praktijkervaring hebben in het beroep
waarvoor een erkenning aangevraagd wordt.

 Het partnerschap dat de erkenning verleent kan de leeftijd terugbrengen tot 23 jaar en/of een
afwijking op de vereiste praktijkervaring verlenen indien een bewijs van vooropleiding voorgelegd
wordt. Als bewijs van vooropleiding komt elk studiebewijs in aanmerking dat uitgereikt is door
een reguliere onderwijsinstelling en dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming
volgens het opleidingsplan moet aanleren, alsook elk bewijs van elders verworven competenties of
kwalificaties dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming volgens het
opleidingsplan moet aanleren.
o

De onderneming moet de mentor een mentoropleiding laten volgen.

 Het partnerschap dat de erkenning verleent bepaalt de termijn waarbinnen de mentoropleiding
moet worden gevolgd en beslist over eventuele vrijstellingen.
 Documenten die kunnen staven dat de onderneming/organisatie aan de voorwaarden voldoet zoals
een activiteitenlijst, kunnen als bijlage toegevoegd worden.
Handtekening vertegenwoordiger onderneming:

Datum:
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VERKLARING OP EER MENTOR
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren te voldoen aan de erkenningscriteria voor de mentor.
De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende op de werkplek.
o

De mentor is van onberispelijk gedrag, zoals dat blijkt uit het uittreksel uit het strafregister
(model 596.2) dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.

 Hieronder wordt verstaan dat de mentor geen veroordelingen mag hebben opgelopen die van
die aard zijn dat geen kwalitatieve en veilige leeromgeving kan gewaarborgd worden.
o

De mentor is ten volle 25 jaar en heeft minstens vijf jaar praktijkervaring in het beroep waarvoor
een erkenning aangevraagd wordt.

 Het partnerschap dat de erkenning verleent kan de leeftijd terugbrengen tot 23 jaar en/of een
afwijking op de vereiste praktijkervaring verlenen indien een bewijs van vooropleiding voorgelegd
wordt. Als bewijs van vooropleiding komt elk studiebewijs in aanmerking dat uitgereikt is door
een reguliere onderwijsinstelling en dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming
volgens het opleidingsplan moet aanleren, alsook elk bewijs van elders verworven competenties of
kwalificaties dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming volgens het
opleidingsplan moet aanleren.
o

De mentor moet een mentoropleiding volgen.

 Het partnerschap dat de erkenning verleent bepaalt de termijn waarbinnen de mentoropleiding
moet worden gevolgd en beslist over eventuele vrijstellingen.
Mentor 1
Voor- en achternaam: …………………………………………………….. ..........................................................................................................
Rijksregisternummer: ………………………………………………………….. ....................................................................................................
Handtekening mentor:

Datum:

Mentor 2
Voor- en achternaam: ………………………………………………...................................................................................................................
Rijksregisternummer: ……………………………………………......................................................................................................................
Handtekening mentor:

Datum:
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Mentor 3
Voor- en achternaam: …………………………………………………….. ..........................................................................................................
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………….. ..............................................................................................
Handtekening mentor:

Datum:

Mentor 4
Voor- en achternaam: …………………………………………………….. ..........................................................................................................
Rijksregisternummer: …………………………………………………….. ..........................................................................................................
Handtekening mentor:

Datum:

 Bijkomende motivering of opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….. .......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….. .......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….. ..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………… .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………… .........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................
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