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Erkenning hernieuwen  

De goedkeuring van een erkenning verloopt na 5 jaar. Uw onderneming en vestiging(en) zullen 6 maanden 
voor het aflopen van de goedkeuring een e-mail ontvangen met de uitnodiging om uw erkenning(en) te 
hernieuwen. Via deze mail kan u via een link rechtstreeks naar app.werkplekduaal.be om de hernieuwing 
in te dienen.  Indien u (nog) geen actie onderneemt ontvangen uw onderneming en vestiging(en) na 3 
maanden een herinneringsmail. Een hernieuwingsaanvraag van een eerder goedgekeurde erkenning 
wordt opnieuw getoetst aan alle erkenningsvoorwaarden. 
 www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren  

*In een verlopen (goedgekeurde) erkenning waarvoor geen hernieuwing werd aangevraagd kan u geen nieuwe overeenkomsten 
meer sluiten. Lopende overeenkomst(en) zullen automatisch beëindigd worden. 

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

In het dashboard van uw onderneming ziet u een takenlijst met alle erkenningen die de einddatum binnen 
een bepaalde termijn zullen bereiken. Elke erkenning vermeldt het aantal resterende dagen vóór het 
verlopen van de goedkeuring van de erkenning.  

O p  

U kan de einddatum  en het behandelend partnerschap van de erkenning raadplegen door de cursor op 
het erkenningsnummer (E/xxx/xxx) te plaatsen. 

 

http://www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren
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Klik bij de erkenning die u wil hernieuwen op de groene driehoek ‘Erkenning hernieuwen’. 

 

Zorg dat u de gegevens van de mentor bij de hand hebt en klik daarna op ‘Hernieuwen’. 

 

Vervolgens doorloopt u de stappen van een erkenningsaanvraag vanaf de erkenningsvoorwaarden. (Zie 
Handleiding onderneming -  De erkenningsaanvraag) en dien de aanvraag in. 

Wanneer u de hernieuwing nog niet indient omdat u bv. nog niet over alle gegevens van de mentor 
beschikt, dan blijft deze in de takenlijst op uw dashboard staan. U kan de hernieuwingsaanvraag later 
vervolledigen via de knop ‘Verdergaan’. 

 

Wil u de erkenning niet hernieuwen dan klik u op de rode knop ‘Erkenning niet hernieuwen’. 

 

U kan vrijblijvend via de link uw reden(en) aangeven voor het niet hernieuwen van uw erkenning. 
Klik daarna op ‘Niet hernieuwen’. 
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