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Interregionale mobiliteit Wallonië 
Leerwerkplek in Wallonië 

Dankzij de samenwerkingsovereenkomst tussen DWSE (Departement Werk en Sociale Economie) en OFFA 
(Office Francophone de la Formation en Alternance) krijgen Vlaamse leerlingen uit duaal leren en uit leren 
en werken toegang tot een leerwerkplek in het Waalse bedrijfsleven. Voor leerlingen van Vlaamse 
onderwijs- of opleidingsinstellingen betekent deze samenwerkingsovereenkomst dat leerondernemingen 
over de taalgrens ook beschikbaar worden. Dit biedt onder andere mogelijkheden voor de in Wallonië 
wonende leerlingen van deze opleidingsverstrekkers. Ze kunnen dankzij deze 
samenwerkingsovereenkomst dicht bij hun woonplaats aan de slag. 

VOORWAARDEN 

Om een leerling uit duaal leren of uit leren en werken in een Waalse leeronderneming of organisatie op 
te leiden, moet er aan drie voorwaarden voldaan zijn: 

− de Waalse onderneming is een erkende leeronderneming; 
− de Waalse onderneming is erkend voor een kwalificatiedossier dat gelijkwaardig is aan het 

opleidingstraject van de Vlaamse leerling; 
− de leerling volgt een opleiding waarvoor in Vlaanderen een OAO (Overeenkomst van  Alternerende 

Opleiding) of een DA (Deeltijdse Arbeidsovereenkomst) wordt afgesloten. . 

ERKEND LEERBEDRIJF 

De erkenning van leerondernemingen gebeurt in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
door een referent uit het systeem van alternerend leren: IFAPME, SFPME of één van de CEFA’s (Centres 
d'Education et de Formation en Alternance).  

Er bestaat geen openbaar raadpleegbaar register van erkende Waalse leerondernemingen. Indien u wilt 
weten of een onderneming reeds erkend werd neem dan contact op met DWSE via 
werkplekduaal@vlaanderen.be en vermeldt ‘IRM Wallonië’ in de onderwerpregel.   
Er zijn twee situaties mogelijk: 

− de Waalse onderneming is al erkend als leeronderneming. In dat geval wordt nagegaan of de 
erkenning geldt voor een gelijkwaardige opleiding; 

− de Waalse onderneming is geen erkende leeronderneming of is nog niet erkend voor een 
gelijkwaardige opleiding. In dat geval dient de onderneming een erkenningsaanvraag in voor de 
gelijkwaardige opleiding. OFFA zal de Waalse onderneming begeleiden bij de erkenningsaanvraag. 
De onderneming krijgt na een eerste onderzoek een voorlopige erkenning, die na maximaal drie 
maanden omgezet wordt in een definitieve erkenning. 

GELIJKWAARDIGE OPLEIDING 

De leerling van de Vlaamse onderwijs- of opleidingsinstelling kan enkel bij een leeronderneming in 
Wallonië terecht als er voor de Vlaamse opleiding die de leerling volgt ook een vergelijkbaar 
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kwalificatiedossier in Wallonië bestaat. Dit is doorgaans het geval. Bij twijfel zullen DWSE en OFFA in 
onderling overleg beslissen over de gelijkwaardigheid van de opleiding. 

EEN OVEREENKOMST AFSLUITEN 

De overeenkomst, het Waalse Contrat d’alternance wordt in het Frans opgesteld door een referent van 
IFAPME/SFPME of een van de CEFA’s. Hou er rekening mee dat de wettelijke bepalingen van het Contrat 
d’alternance van toepassing zijn bij de uitvoering van de overeenkomst (bepaling leervergoeding, 
alternering tijdens de schoolvakanties…). 

In tegenstelling tot een OAO zijn er in het Contrat d’alternance slechts twee contracterende partijen: 
− de leerling; 
− de onderneming. 

De trajectbegeleider stelt in overleg met de leerling en de onderneming een opleidingsplan op. Het 
opleidingsplan wordt in het Nederlands opgesteld en is een verplichte bijlage bij het Contrat d’alternance.  

DWSE ondersteunt uw eerste stappen richting Wallonië met het informatiepakket IRM Wallonië (o.a. 
modelvoorbeelden overeenkomst en opleidingsplan – bijkomende informatie). U kan dit informatiepakket 
aanvragen via werkplekduaal@vlaanderen.be met vermelding van ‘IRM Wallonië’ in de onderwerpregel. 

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEERBEDRIJF EN OPLEIDINGS- OF 

ONDERWIJSINSTELLING 

De leeronderneming sluit een arbeidsongevallenverzekering af bij een erkende verzekeringsmaatschappij. 
De verzekering moet voor de alternerende leerling dezelfde voordelen en dezelfde dekking garanderen 
als voor de overige werknemers van de onderneming en dit in relatie tot het beroep dat voorwerp 
uitmaakt van de opleiding (overeenkomstig de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen). Deze 
verzekering dekt ook de ongevallen op het traject van en naar de leerwerkplek en het traject van en naar 
de opleidings- of onderwijsinstelling.  Ook de ongevallen tijdens de opleidingsactiviteiten georganiseerd 
door de opleidings- of onderwijsinstelling en door de leerwerkplek worden gedekt door deze verzekering. 

De leeronderneming sluit ook een verzekering bij een erkende verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de onderneming en de leerling dekt.  

Wilt u bijkomende informatie, neem dan contact op met DWSE via werkplekduaal@vlaanderen.be met 
vermelding van ‘IRM  Wallonië’ in de onderwerpregel. 

 

Contact 

Departement Werk en Sociale Economie 

www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers 

werkplekduaal@vlaanderen.be 
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