
Erkenning 
onderneming



Alternerend leren

SECUNDAIR ONDERWIJS
Duaal leren
Leren en Werken

DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS
LEERTIJD

DUAAL LEREN
STANDAARDTRAJECT

Competenties aangeleerd
tijdens lessen + op de werkplek

ERKENDE ONDERNEMINGEN
Erkende mentoren



Voor elke vestiging. 

Voor elke alternerende opleiding

Minstens één mentor

Erkenning



Erkenningsvoorwaarden onderneming

Organisatie en bedrijfsuitrusting

Financiële draagkracht

Geen veroordelingen



Erkenningsvoorwaarden mentor

Leeftijd +25 jaar
Afwijking mogelijk tot 23 jaar met attest vooropleiding

5 jaar praktijkervaring in het beroep
Afwijking mogelijk met attest vooropleiding

Onberispelijk gedrag
uittreksel uit het strafregister 596.2 (minderjarigen model) = verplicht
toevoegen

Mentoropleiding



Mentoropleiding

Elk partnerschap maakt afspraken

de termijn waarbinnen de mentoropleiding gevolgd moeten worden na 
erkenningsdatum (max. 1 jaar). 

de opleiding(en) die in aanmerking komen 

mogelijke vrijstellingen. 

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/mentoropleiding-in-het-kader-van-alternerend-leren


Het digitale loket
app.werkplekduaal.be



Erkenningsaanvraag door de onderneming

Rol trajectbegeleider (of VDAB werkplekbegeleider / sectorconsulent) 
Informeren, ondersteunen en begeleiden

Digitaal loket
Erkenningsaanvraag 

Uitzonderlijk door gemachtigde
extra administratie

Machtigingsdocument + registratie
Verklaring op eer voor elke nieuwe aanvraag

Ondertekend door onderneming en mentor(en)



Toegang app.werkplekduaal.be

Inloggen met kaartlezer + e-ID of andere digitale sleutel 

Wettelijke vertegenwoordiger onderneming

Personeel met gebruikersrechten
Website: Handleiding voor ondernemingen - Toegangsbeheer

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1608547113/App.werkplekduaal.be_-_Handleiding_onderneming_-_Toegangsbeheer.pdf


Erkenningsaanvraag



Erkenningsaanvraag voorbereiden
Gegevens mentor

Rijksregisternummer
Uittreksel strafregister 596.2

Indien afwijking leeftijd/beroepspraktijk
Attesten vooropleiding 

Attest mentoropleiding (indien reeds gevolgd)

Vrijstelling mentoropleiding 
Pedagogisch diploma of attest andere mentoropleiding

Documenten in PDF of JPEG



Gegevens in het digitale loket

Onderneming en vestiging
Gekoppeld aan de 
kruispuntenbank voor 
ondernemingen (KBO)

Contactgegevens van de 
onderneming en vestiging

actueel e-mailadres!



Mentor

Staat in voor de opleiding van de leerling op de leerwerkplek

Eén of meerdere mentoren
Uittreksel strafregister verplicht toevoegen
Mentoropleiding verplicht voor elke opgegeven mentor

Mentor toevoegen
Nieuw of gekend in digitaal loket 
Mentor gekend in andere onderneming toevoegen aan eigen onderneming

Mail naar werkplekduaal@vlaanderen.be

mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be


Activiteitenlijst

Vrijblijvend toevoegen bij 
erkenningsaanvraag

Activiteiten die op de leerwerkplek 
worden uitgevoerd

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/activiteitenlijsten-alternerend-leren


Aandachtspunten



Werknemers in een vestiging
alle ‘actieve’ personen



Type onderneming
met bezoldigd personeel : het paritair comiténummer waartoe de leerling 
zal behoren.

zonder bezoldigd personeel: de sector waartoe de onderneming behoort

lokaal bestuur of openbaar bestuur: geen selectie nodig

De keuze bepaald de behandelaar van de erkenning
Sectoraal  partnerschap
VDAB

Paritair comité of sector



Keuze opleiding

Elke mogelijk opleidingen in de vestiging 
Vb. onderhoudsmechanica auto duaal – koetswerk duaal
Vb. administratief medewerker – magazijnier

Aanverwante opleidingen 
Vb. haarverzorging duaal – kapper-stylist duaal 
Vb. aanvuller – kassier – verkoper – winkelbediende



Duaal – niet duaal

Duale opleidingen = altijd ‘DUAAL’ in de naam

‘Haarverzorging duaal’ ≠ ‘Kapper’ (Leren en 
werken)

‘Kinderbegeleider duaal’ ≠ ‘Begeleider in de 
kinderopvang’ (Leren en werken)

TIP: Typ eerst het woord ‘duaal’ om de lijst met 
enkel de duale opleidingen te selecteren



Duale opleidingen binnen een studiegebied

Verschillende duale opleidingen mogelijk

Elektrotechnicus duaal ≠ Elektrotechnieker duaal

Bakkerij duaal ≠ Bakkerijtechnieken duaal ≠ Brood- en banketbakker duaal

TIP: Gebruik voor duale opleidingen steeds de naam zoals in het 
standaardtraject



Behandelen van  
erkenningsaanvragen



Aanbod kwaliteitsvolle werkplekken

Bevoegdheden
Informeren en mobiliseren ondernemingen
Erkenning ondernemingen
Begeleiden en opvolgen

Delegeert bevoegdheden via samenwerkingsakkoorden aan
Sectorale Partnerschappen
VDAB

Werkplekbegeleider

Vlaams partnerschap duaal leren



Van erkenningsaanvraag tot beslissing

Indienen aanvraag
↓

Naar VDAB of Sectoraal Partnerschap
↓

Beoordeling erkenningsaanvraag = Erkenningsvoorwaarden en volledig 
Mogelijkheid tot ‘onvolledig’ verklaren (= teller stopt + extra info vragen 

aan
onderneming)

↓

Behandelen (onderzoek)
↓

Beslissing = goedkeuring (5 jaar geldig)     afkeuring
↓ ↓

overeenkomst beroep mogelijk
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Opvolgen van  erkenningsaanvragen

Werkversie
Aanvragen zijn niet in behandeling!

Dossier onvolledig
E-mail naar onderneming en vestiging

Teller gepauzeerd!

In behandeling
Aanvraag volledig; Binnen 14 dagen een beslissing

Behandeld 
Beslissing en E-mail naar onderneming en vestiging

Alle erkenningen
Overzicht alle ingediende erkenningsaanvragen 



Opvolging 
erkenningen



Ondersteuning

Het bevoegd partnerschap volgt op

Bij nood aan begeleiding, vragen, problemen
Contacteer de sectorconsulent of werkplekbegeleider VDAB
Begeleidingsacties
Sancties



Mentoropleiding

Mentoropleiding
Binnen 1 jaar na erkenning (Decreet) of volgens afspraken sectoraal 
partnerschap
Sancties bij niet volgen

opheffing erkenning mentor
gevolgen voor erkenning vestiging/onderneming en lopende overeenkomsten

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/mentoropleiding-in-het-kader-van-alternerend-leren


Erkenning hernieuwen na 5 jaar

Mail naar onderneming
6 maanden vóór einde 
erkenningsdatum
Herinnering 3 maanden 
vóór einde 
erkenningsdatum



Wijzigingen na de erkenning
Wijziging juridische entiteit in KBO – nieuw ondernemingsnummer

Bv. Van natuurlijk persoon naar vennootschap
Bv. overname

Ander ondernemingsnummer = altijd nieuwe erkenningsaanvragen!

Verhuis vestiging 
behandeling partnerschap
Lopende overeenkomsten verder zetten of vroegtijdig beëindigen

Stopzetting activiteit
Erkenning(en) wordt opgeheven
Lopende overeenkomsten automatisch vroegtijdig beëindigd



We onthouden
De onderneming dient een erkenningsaanvraag in via app.werkplekduaal.be

Voor elke vestiging
Voor elke opleiding
Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden onderneming

Mentor(en) aanduiden
Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden mentor

Uittreksel strafregister 596.2 verplicht
Mentoropleiding

Keuze opleiding
Juiste naam

Duur behandeling erkenningsaanvraag 14 dagen
Elke onderneming moet erkend zijn vóór aanvang overeenkomst

Infofiche Erkenning als leeronderneming

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1608208500/Infofiche_voor_de_onderneming_-_Erkenning_als_leeronderneming.pdf


Kick-off

Tutorial 
Een erkenning opmaken in het digitale loket

Sessies
Overeenkomsten basis
Overeenkomsten uitbreiding

Vragenuurtjes



Informatie
Voor ondernemingen

www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen

Voor opleidingsverstrekkers
www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers

Handleidingen digitaal loket
Infofiches
modeldocumenten

Vragen?: werkplekduaal@vlaanderen.be

http://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen
http://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers
mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be

