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Beschikbare werkplekken beheren in 
app.werkplekduaal.be SO en VWO 

Elke erkende werkplek wordt automatisch gepubliceerd op de website duaalleren.vlaanderen. met de 
basisgegevens zoals ze gekend zijn in het digitale loket app.werkplekduaal.be, zonder extra informatie. 
Lerenden en trajectbegeleiders kunnen via het zoekinstrument op de website de erkende werkplekken 
opzoeken en raadplegen.  

 

 

 

 

Via het digitale loket kan u extra informatie over de werkplek toevoegen zodat lerenden al zien en 
aanvoelen wat het betekent om in uw onderneming te mogen leren en ze uw beschikbare werkplekken 
vlot kunnen terugvinden. 

BEHEER WERKPLEKKEN 

Surf naar app.werkplekduaal.be en log in met uw e-ID of een andere digitale sleutel. 

http://www.duaalleren.vlaanderen/
https://app.werkplekduaal.be/
https://app.werkplekduaal.be/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=nl
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Klik bovenaan in de grijze kader op ‘Mijn werkplekken’. 

 

In het eerste scherm kan u het logo van uw onderneming opladen. Klik op ‘Bijlage bijvoegen’ en kies het 
logo in de bestanden op uw computer. 

Verder vindt u een overzicht van alle erkende vestigingen van uw onderneming. Open de pagina van een 
vestiging via de knop met het potloodsymbool. 

*Klik op de blauwe titel om de lijst op- of aflopend te sorteren of gebruik het ‘Gemeente, postcode’ vak om een vestiging te 
zoeken. Klik op de knop met het vergrootglas om de zoekactie te activeren. 

 

U kan nu extra informatie over de vestiging toevoegen of wijzigen en de beschikbaarheid van uw 
werkplekken beheren.  

U kan de contactgegevens van de vestiging aanvullen, uw werkplek voorstellen met een korte tekst en 
foto’s toevoegen. Vink aan dat u akkoord gaat met de publicatie van deze gegevens en klik op de knop 
‘Opslaan’. Vergeet niet om onderaan het scherm uw beschikbare of niet beschikbare werkplekken aan te 
duiden! 

*U kan ervoor kiezen om nieuwe contactgegevens op te geven. 
*Als u ‘Gebruik dezelfde informatie als Mijn vestiging’ aan vinkt kan u de contactgegevens zoals deze gekend zijn in het digitale 
loket gebruiken. 
*Indien u wenst dat uw erkende werkplek(ken) helemaal niet op de website vermeld worden, klik dan op de knop ‘Niet publiek 
maken’.  
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In het zoekinstrument op duaalleren.vlaanderen wordt nu weergegeven dat er in uw onderneming 
werkplekken beschikbaar zijn. Via het groen blok opent de pagina met uw ingebrachte informatie over 
de vestiging, met de extra contactgegevens en de opleidingen waarvoor een werkplek beschikbaar is. 

http://www.duaalleren.vlaanderen/
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Het is belangrijk om de informatie over beschikbare werkplekken actueel te houden. Wanneer één of 
meerdere werkplekken werden ingenomen kan u de werkplek(ken) op onbeschikbaar zetten. Zo vermijdt 
u dat leerlingen of trajectbegeleiders u nodeloos contacteren. Na beëindiging van de overeenkomst(en) 
kan u de werkplek(ken) opnieuw beschikbaar maken.  

*Het aantal lerenden dat een mentor gelijktijdig mag opleiden en/of het maximum aantal lerenden per vestiging is beperkt. Elk 
partnerschap maakt hierover afspraken. Meer informatie vindt u op de website. 

 

 

 

Contact 

Departement Werk en Sociale Economie 

www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen 

werkplekduaal@vlaanderen.be 

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/leerling-gezocht-voor-alternerend-leren
mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be

