
 

Pagina 1 van 4 
 

Overeenkomst van duale opleiding 
 

GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 25 MAART 2022 
TOT REGELING VAN BEPAALDE ASPECTEN VAN DUALE OPLEIDINGEN IN HET 

VOLWASSENENONDERWIJS 

 

Tussen 

de onderneming: 

 ......................................................................................................................................................................................................................  
 
maatschappelijke zetel:  ..................................................................................................................................................................  
 
ondernemingsnummer:  ..................................................................................................................................................................  

vertegenwoordigd door:  ................................................................................................................................................................  

 

de cursist: 

voornaam :  ................................................................................................................................................  

achternaam :  ................................................................................................................................................  

rijksregisternummer :  ................................................................................................................................................  

adres :  ................................................................................................................................................  

nationaliteit :  ................................................................................................................................................  

wettelijk vertegenwoordiger1: ............................................................................................................................................................  

 

en het CVO: 

naam:  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

adres van de hoofdvestigingsplaats:  

 ......................................................................................................................................................................................................................  

vertegenwoordigd door:  ................................................................................................................................................................  

 

wordt overeengekomen wat volgt: 
 
 
Artikel 1 
 
De overeenkomst heeft als doel de cursist de competenties van de opleiding 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
1 In geval van een minderjarige cursist. 
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te laten verwerven vastgelegd in het opleidingsplan (zie bijlage) opgemaakt door het CVO in 
samenspraak met de onderneming. 
 
De opleiding omvat deels een opleiding op de werkplek (werkplekcomponent) en deels onderwijs 
(onderwijsinstellingscomponent) bij het CVO. 
 
De onderneming en het CVO maken afspraken over de opvolging van de vordering van de cursist 
op de werkvloer. 
 
De onderneming en het CVO geven regelmatig feedback aan de cursist over zijn vorderingen op 
de werkplek en bij het CVO. 
 
Artikel 2 
 
De overeenkomst begint op ............................... en eindigt op ............................... 
De einddatum van de overeenkomst kan worden gewijzigd als gevolg van een beslissing van het 
CVO. In dat geval wordt de gewijzigde einddatum als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. 
 
Artikel 3 
 
De opleiding op de werkplek vindt plaats in: 
……………………………………………………………………………….………………………………………………… 
De onderneming wijst de volgende mentor voor de opleiding van de cursist aan: 
……………………………………………………………………………….………………………………………………… 
De onderneming zorgt voor een aanspreekpunt voor de cursist bij afwezigheid van de mentor. 
 
Artikel 4 
 
De lessen vinden plaats in volgende lesplaats(en) van het CVO: 
……………………………………………………………………………….………………………………………………… 
Het CVO wijst de volgende trajectbegeleider voor de cursist aan: 
……………………………………………………………………………….………………………………………………… 
Het CVO zorgt voor een aanspreekpunt voor de cursist bij afwezigheid van de trajectbegeleider. 
 
Artikel 5 
 
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de cursist bedraagt op jaarbasis …….. uren per week.2 
 
De lesuren en de met lessen gelijkgestelde activiteiten zijn daarin inbegrepen en worden 
gelijkgesteld met een arbeidsduur van 60 minuten. 
 
De overeenkomst wordt uitgevoerd volgens het uurrooster dat als bijlage bij deze overeenkomst 
is gevoegd. 
 
Het uurrooster vermeldt zowel voor de opleidingsdagen bij het CVO als in de onderneming: 

a. de tijdstippen waarop de cursist de werkplekcomponent volgt; 
b. de tijdstippen waarop de cursist de onderwijsinstellingscomponent bij het CVO 
volgt. 

 
Als het alterneringsschema of de uren op de werkplek niet iedere lesweek identiek zijn, worden 
de verschillende uurroosters als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.  

 
2 De gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur in de onderneming geldt in principe als bovengrens. Als de effectieve 
arbeidsduur in de onderneming meer bedraagt dan de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur op jaarbasis in de 
onderneming moeten compensatiedagen worden toegekend aan de cursist. 
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Artikel 6 
 
De leervergoeding bedraagt bij aanvang van de overeenkomst ……………. euro per uur3 waarop de 
cursist de werkplekcomponent volgt zoals blijkt uit het uurrooster (in bijlage).4 
 
De onderneming betaalt de leervergoeding op het rekeningnummer dat de cursist opgeeft. 
 
Artikel 7 
 
De onderneming zal zich schikken naar alle wettelijke en conventionele bepalingen die van 
toepassing zijn op de onderneming. 
 
Artikel 8 
 
De onderneming sluit een arbeidsongevallenverzekering waarbij de volgende risico’s verzekerd 
zijn: 
- ongevallen in de onderneming; 
- ongevallen bij het CVO; 
- ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de onderneming; 
- ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de lesplaats of de plaats waar met lessen 
gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden; 
- ongevallen op de weg tussen de onderneming en de lesplaats of de plaats waar met lessen 
gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden; 
 
De onderneming sluit een verzekering die haar burgerlijke aansprakelijkheid en die van haar 
aangestelden dekt. 
 
Artikel 9 
 
Als de cursist bij de uitvoering van de overeenkomst aan de onderneming of derden schade 
berokkent of gebrekkig werk aflevert, is deze alleen aansprakelijk in geval van bedrog of zware 
schuld. Voor lichte schuld is deze alleen aansprakelijk als die schuld eerder gewoonlijk dan 
toevallig bij hem voorkomt. 
 
De cursist is niet verantwoordelijk voor de beschadigingen of de sleet die toe te schrijven is aan 
het regelmatige gebruik van het voorwerp, noch voor het toevallige verlies ervan. 
 
Artikel 10 
 
Deze overeenkomst wordt geregeld door de bepalingen van het decreet van 25 maart 2022 tot 
regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs en het 
besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2022 houdende uitvoering van het decreet van 25 
maart 2022 tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het 
volwassenenonderwijs. 
 
Volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst: 
- het opleidingsplan 
- het uurrooster 
- verklaring van afstand van de leervergoeding indien de cursist, van wie de inkomsten 
verminderd worden door de leervergoeding, geheel of gedeeltelijk afstand doet van de 
leervergoeding 
- bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen 

 
3 De leervergoeding bedraagt per uur minimaal 0,21% van het nationaal gewaarborgd gemiddeld 
minimummaandinkomen, vermeld in artikel 3, eerste lid van de CAO nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van 
een gemiddeld minimummaandinkomen . Het bedrag van de leervergoeding per uur wordt afgerond tot de hogere cent. 
Bij overschrijding van de spilindex wordt het GGMMI en dus ook de leervergoeding aangepast. De concrete bedragen van 
de leervergoeding per uur zijn terug te vinden op www.vlaanderen.be/werkplekduaal/leervergoeding. 
4 De cursist, van wie de inkomsten verminderd worden door de leervergoeding, kan geheel of gedeeltelijk afzien van de 
leervergoeding. De cursist levert hiervoor een schriftelijke verklaring, die als bijlage bij de overeenkomst wordt gevoegd. 
Het model voor deze verklaring is ter beschikking op www.vlaanderen.be/werkplekduaal/leervergoeding. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fwerkplekduaal%2Fleervergoeding&data=05%7C01%7Ckobe.schroeven%40vlaanderen.be%7C7de68f27bb124a33064408da7babb8ab%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637958274705457692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qdf%2B0KkCSU%2BMVWNmmi1J2rN1SzuWJDw1TQspESvCENY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fwerkplekduaal%2Fleervergoeding&data=05%7C01%7Ckobe.schroeven%40vlaanderen.be%7C7de68f27bb124a33064408da7babb8ab%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637958274705457692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qdf%2B0KkCSU%2BMVWNmmi1J2rN1SzuWJDw1TQspESvCENY%3D&reserved=0
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- bepalingen van het decreet betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst 
- het arbeidsreglement 
 
 
 
 
 
Opgemaakt op, …………………………………………, in drie exemplaren waarvan: 

- één exemplaar bestemd is voor de cursist en in voorkomend geval zijn wettelijke 
vertegenwoordiger; 

- één exemplaar bestemd is voor de onderneming;  

- één exemplaar bestemd is voor het CVO. 
 
 
 
 
 
Het CVO registreert de overeenkomst via 
www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers of bezorgt een kopie van de 
overeenkomst aan het Departement Werk en Sociale Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 20, 
1030 Brussel. 
 
Het Departement Werk en Sociale Economie registreert deze overeenkomst in zijn opvolgsysteem, 
om zijn decretale functie van kwaliteitstoezicht op de werkplekcomponent te kunnen uitoefenen. 
De overeenkomst wordt in het systeem bewaard tot vijf jaar na het schooljaar waarin de 
overeenkomst beëindigd is. In het kader van rapportering kan de informatie op geaggregeerd 
niveau langer worden bewaard. 
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de cursist het recht om in 
de wettelijk toegelaten gevallen de inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens 
te verzoeken aan het Departement Werk en Sociale Economie. In bepaalde gevallen heeft de 
cursist ook recht op beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen die verwerking van 
zijn gegevens bezwaar te maken en klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie voor de 
verwerking van persoonsgegevens. 
 
 
 
 
De onderneming     De opleidingsverstrekker 
 
 
 
 
 
 
De cursist     De wettelijke vertegenwoordiger 

van een minderjarige cursist 
 

 

 

http://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers

