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Erkenning hernieuwen  

De goedkeuring van een erkenning loopt af na 5 jaar. U kan 6 tot 9 maanden vóór de einddatum uw 
erkenning(en) hernieuwen. De contactpersonen van uw onderneming en vestiging(en) ontvangen hiervoor 
een uitnodiging via mail. Indien u bij deze eerste uitnodiging (nog) geen actie onderneemt dan wordt er 
na 3 maanden een herinneringsmail gestuurd.  

*OPGELET! Wanneer u niet tijdig een hernieuwingsaanvraag indient, dan wijzigt de status van de erkenning op de einddatum in 
“Afgelopen”. U kan dan in deze vestigingen geen overeenkomsten meer sluiten voor die bepaalde opleidingen. Lopende 
overeenkomsten die gekoppeld zijn aan deze erkenning moeten vroegtijdig beëindigd worden. 
*Wanneer u tijdig een hernieuwingsaanvraag indient en deze wordt goedgekeurd, dan worden na afloop van de initiële erkenning 
de lopende overeenkomsten automatisch gekoppeld aan de hernieuwde erkenning. 

HERNIEUWEN VIA UITNODIGINGSMAIL 

Via de groene knop in de mail kan u rechtstreeks naar het digitale loket om de hernieuwingsaanvragen in te dienen of u kan 
op a 

Via de rode knop kan u kiezen om geen enkele erkenning die in de uitnodigingsmail voorkomt te 
hernieuwen. In het volgende scherm bevestigt u uw keuze via de knop ‘Ok’ of druk op de knop ‘enter’ op 
uw toetsenbord. U zal daarna voor het hernieuwen van deze erkenningen geen herinneringsmail meer 
ontvangen. 

*U krijgt de mogelijkheid om vrijblijvend een korte vragenlijst (max. 1 min.) in te vullen i.v.m. de reden(en) waarom u de 
erkenning(en) niet wil hernieuwen.  
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HERNIEUWEN VIA DE TAKENLIJST 

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

Op het dashboard kan u een overzicht raadplegen met erkenningen waarvan de goedkeuringen zullen 
aflopen binnen 6 tot 9 maanden. Via dit overzicht kan u een hernieuwingsaanvraag voor deze erkenningen 
indienen.  

p  

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

 

https://app.werkplekduaal.be/
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe-voor-ondernemingen
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe-voor-ondernemingen
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Klik bij de erkenning die u wil hernieuwen op de groene knop ‘Erkenning hernieuwen’.  

 

Zorg dat u de gegevens van de gekende of nieuw toe te voegen mentoren bij de hand hebt en klik daarna 
op de knop ‘Hernieuwen’. 

 

Vervolgens doorloopt u de stappen van een erkenningsaanvraag. (Zie Handleiding onderneming -  
Erkenningsaanvraag) en dien de hernieuwingsaanvraag in. 

*Bij een hernieuwingsaanvraag van een eerder goedgekeurde erkenning onderzoekt het behandelend partnerschap dat uw 
onderneming, vestiging en mentor(en) nog steeds voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. 
Meer informatie: www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren  

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

 

MENTOREN BEHOUDEN EN/OF TOEVOEGEN  

Bij de stap ‘Mentoren’ kan u aanduiden welke mentor(en) (van de initiële erkenning) u wil behouden in de 
hernieuwingsaanvraag, en u kan de gegevens van die mentor(en) bewerken (o.a. uittreksel uit het 
strafregister en/of het attest mentoropleiding toevoegen). Via de knop ‘+ Mentor toevoegen’ kan u 
mentoren toevoegen. 

OPGELET! Nieuwe toegevoegde mentoren in een hernieuwingsaanvraag kunnen pas optreden in een 
overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de goedgekeurde hernieuwing. Wil u de nieuwe mentor(en) 
vóór die datum inzetten in een overeenkomst dan moet u de mentor(en) toevoegen aan de initieel 
goedgekeurde erkenning vóór u de hernieuwingsaanvraag indient of nadat de hernieuwingsaanvraag 
werd goedgekeurd. Nieuwe mentoren die u toevoegt aan de lopende initiële erkenning tijdens de 
behandelingsprocedure van de hernieuwingsaanvraag worden niet toegevoegd aan de hernieuwde 
erkenning. 

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/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe-voor-ondernemingen
http://www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren
mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be
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Zie ook Handleiding onderneming – Mentoren toevoegen aan een erkenning 

*Nieuwe mentoren die u na de goedkeuring van de hernieuwingsaanvraag toevoegt aan de lopende initiële erkenning worden 
automatisch toegevoegd aan de hernieuwde erkenning.  
*Aan een goedgekeurde hernieuwingsaanvraag kan u geen mentor(en) toevoegen zolang de initiële erkenning loopt.  

 

NIET HERNIEUWEN 

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

 

Bevestig in het pop-up scherm uw beslissing om deze erkenning niet te hernieuwen. 

 

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe-voor-ondernemingen
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DETAILPAGINA HERNIEUWDE ERKENNING 

De geldigheidsperiode van de hernieuwde erkenning kan u raadplegen in de detailpagina van de 
hernieuwde erkenning. 

Klik op de tab ‘Erkenningen’. 

Klik in het menu op ‘Behandeld’ en open de goedgekeurde hernieuwde erkenning (herkenbaar aan het 
driehoeksymbool) via de knop met het oogsymbool. 

 

Bovenaan de detailpagina kan u de begin- en einddatum van de hernieuwing raadplegen. 

 

 

Contact 

Departement Werk en Sociale Economie 

www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen 

werkplekduaal@vlaanderen.be 

mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be

