Mentorgegevens aanpassen

In het digitale loket kan u indien nodig de gegevens van een mentor aanpassen en/of bijlagen toevoegen
of vervangen.
Surf naar app.werkplekduaal.be en log in met uw e-ID of een andere digitale sleutel. (Zie Handleiding
onderneming – Toegang app.werkplekduaal.be).

VIA HET BEHEERSCHERM
Klik bovenaan het scherm in de grijze kader op ‘Mijn organisatie’.

In het beheerscherm klikt u op de titel ‘Mijn mentoren’ voor het overzicht van alle in het digitaal loket
gekende mentoren voor uw onderneming.

Open de detailpagina van de mentor waarvan uw gegevens wil wijzigen of toevoegen via de knop met
het potloodsymbool.

In het volgende scherm kan u wijzigingen aanbrengen in de naam (bv. bij foute schrijfwijze), het uittreksel
uit het strafregister van de mentor vervangen en/of een attest van de gevolgde mentoropleiding
toevoegen of vervangen.
*Controleer altijd het rijksregisternummer voor u wijzigingen in de naam aanbrengt!

Voor bijlagen te vervangen of toe te voegen klikt u op ‘Bestand kiezen’ en kies het document (enkel Pdf
of JPG formaat!) in de bestanden op uw computer. Klik daarna op de knop ‘Opslaan’.
*Indien de status van het uittreksel uit het strafregister ‘ingediend, gelezen en goedgekeurd’ is, dan kan u dit niet meer vervangen.
*Indien de status van de mentoropleiding ‘Gevolgd’ of ‘Vrijgesteld’ is kan u dit niet attest niet meer vervangen.
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VIA ONVOLLEDIGE ERKENNINGSAANVRAAG
Het kan voorkomen dat een erkenningsaanvraag onvolledig werd verklaard omdat bij de mentor bijlagen
ontbreken of foutief zijn. Dan kan u de via de onvolledig verklaarde erkenningsaanvraag deze bijlagen
toevoegen of vervangen.
Klik bovenaan op de tab ‘Erkenningen’.

Klik in het menu (links) op de status ‘Dossier onvolledig’. Open de detailpagina van de erkenningsaanvraag
via de knop met het oogsymbool.

Klik in de detailpagina op de knop ‘Vervolledigen’.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
31.05.2021

Handleiding onderneming

pagina 2 van 3

In het volgende scherm vindt u de mentor(en) onderaan de pagina. Klik op ‘Mentorgegevens aanpassen’.

In de volgende pop-up met de gegevens van de mentor kan een nieuw uittreksel strafregister of een attest
voor de aanvraag van een vrijstelling voor de mentoropleiding opladen.
Klik op de knop ‘Bestand kiezen’ en kies het document in de bestanden op uw computer. Klik daarna op
de knop ‘Opslaan’.

U komt terug in de detailpagina van de erkenningsaanvraag. Klik op de knop ‘Indienen’.
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Departement Werk en Sociale Economie
www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen
werkplekduaal@vlaanderen.be
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