
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.10.2022 Handleiding voor opleidingsverstrekkers pagina 1 van 4 

Overzicht overeenkomsten 
Trajectbegeleider SO en VWO 

In het digitale loket app.werkplekduaal.be kan u opgestelde en geregistreerde overeenkomsten van uw 
onderwijs-of opleidingsinstelling opzoeken en de detailpagina’s raadplegen. 

*Dit overzicht bevat ook de overeenkomsten van andere trajectbegeleiders die aan uw onderwijs- of opleidingsinstelling 
verbonden zijn. 

Surf naar app.werkplekduaal.be en log in met uw e-ID of een andere digitale sleutel (Zie ook Handleiding 
voor opleidingsverstrekkers – toegangsbeheer). 

Klik op de tab ‘Overeenkomsten’. 

Via de menubalk kan u overzichten opvragen op basis van de status van de overeenkomsten. Iedere status 
geeft het aantal overeenkomsten weer. 

 

WERKVERSIE 

De werkversie bevat alle opgestelde overeenkomsten die (nog) niet geregistreerd werden. In de werkversie 
kan u de overeenkomst bewerken vóór u de ondertekende overeenkomst in app.werkplekduaal.be 
registreert. Open de detailpagina’s van de overeenkomst via het potloodsymbool. 

Via het pijlsymbool kan u de overeenkomst na de ondertekening onmiddellijk registreren. Zie ook 
Handleiding opleidingsverstrekkers – Afdrukken en registreren van een overeenkomst. 

https://app.werkplekduaal.be/
https://www.vlaanderen.be/lerenden-uit-het-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe-voor-opleidingsverstrekkers
https://www.vlaanderen.be/lerenden-uit-het-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe-voor-opleidingsverstrekkers
https://www.vlaanderen.be/lerenden-uit-het-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe-voor-opleidingsverstrekkers
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Indien de overeenkomst niet doorgaat (m.a.w. niet werd ondertekend) dan kan u de overeenkomst 
verwijderen via het vuilnisbaksymbool. 

*De werkversie van een overeenkomst blijft vanaf de aanmaakdatum 90 dagen beschikbaar om af te werken en te registreren. 
Daarna wordt de overeenkomst automatisch verwijdert door het systeem. 

 

OVEREENKOMSTEN 

Bij ‘Overeenkomsten’ kan u alle geregistreerde overeenkomsten van uw onderwijs- of opleidingsinstelling 
opzoeken via de zoekbalk. Vul één of meerdere zoekcriteria in en klik op de knop ‘zoeken’.  

 

*Typ bij ‘Onderneming’ de eerste letters zodat ondernemingen in de pop-up zichtbaar worden. klik de naam aan zodat deze in 
het vak komt. 
*Typ bij ‘Lerende’ enkel voor- of achternaam.. Bij een volledige naam krijgt u niet altijd het gewenste resultaat. 

Onder de zoekbalk krijgt u een lijst van één of meerdere overeenkomsten die aan de zoekcriteria voldoen. 
Open de detailpagina van de overeenkomst via het oogsymbool. 

*Sorteer de lijst alfabetisch door te klikken op de blauwe titels.. 
*De einddatum van een vroegtijdig beëindigde overeenkomst wordt in het rood weergegeven. 
*Het behandelend partnerschap kan een onderneming die niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden sanctioneren o.a. 
door het opheffen van de erkenning. In dat geval zal de trajectbegeleider een taak op het dashboard krijgen om de overeenkomst 
te beëindigen. In de lijst worden die overeenkomsten gemarkeerd met een rood uitroepteken . 

 

De detailpagina bevat alle gegevens die werden ingebracht bij het opstellen van de overeenkomst.  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.10.2022 Handleiding voor opleidingsverstrekkers pagina 3 van 4 

*Raadpleeg de gegevens door te scrollen of klik op de blauwe titels in de menubalk. 

 

In de detailpagina kan u de bijlagen openen en/of afdrukken. Klik op de blauwe link om het opgeladen 
document te openen.  

Het uurrooster en het opleidingsplan) kan u vervangen (Zie Handleiding voor opleidingsverstrekkers – 
Wijzigingen in de geregistreerde overeenkomst). 

*U kan geen extra uurrooster toevoegen. Als u een nieuw uurrooster oplaadt wordt het vorige verwijderd. 

Bij ‘Addenda’ vindt u een overzicht van wijzigingen na de registratie van de overeenkomst in het digitale 
loket app.werkplekduaal.be. Open de detailpagina van een addendum via het oogsymbool. 

 

https://www.vlaanderen.be/lerenden-uit-het-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe-voor-opleidingsverstrekkers
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Bij ‘Contacten’ vindt u de contactgegevens van o.a. de onderneming, de vestiging en het partnerschap die 
de erkenningsaanvraag van de onderneming behandelde. Klik op de titel om de gegevens open te vouwen. 

 

 

 

 

Contact 

Departement Werk en Sociale Economie 

www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers 

werkplekduaal@vlaanderen.be 

mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be

