
Erkenning van een 
onderneming
• Erkenningsaanvraag

• Inhoud erkenning

• Erkenningsvoorwaarden

• Opleidingen

• Erkenningsprocedure



Erkenningsaanvraag

De onderneming
Aanvraag indienen via het Digitale loket app.werkplekduaal.be
Handleidingen en tutorial beschikbaar

Trajectbegeleider
Informeert de onderneming

De erkenning - erkenningsaanvraag
Het digitale loket

Begeleidt/ondersteunt bij de erkenningsaanvraag

https://www.vlaanderen.be/lerenden-uit-het-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe/het-digitale-loket-appwerkplekduaalbe-voor-ondernemingen


Erkenning

Voor:

De vestiging waar een lerende zal worden opgeleid

De opleiding in de vestiging
Waarvoor de lerende is ingeschreven

Minstens één erkende mentor
Gelinkt aan de vestiging
Opleiding en begeleiding van de lerende op de werkvloer



Erkenningsvoorwaarden 
onderneming/vestiging

Organisatie en bedrijfsuitrusting
Opleiding mogelijk volgens het individueel opleidingsplan van de lerende

Financiële draagkracht 
Solvabiliteit en Economische leefbaarheid 
Continuïteit verzekeren zodat de lerende zijn traject kan voleindigen 

Geen veroordelingen
Relevante veroordelingen bv. arbeidsrechtelijke- of RSZ veroordelingen
Afwijking mogelijk Beslissing behandelaar van de erkenningsaanvraag



Erkenningsvoorwaarden mentor

Leeftijd 25 jaar
Afwijking mogelijk tot 23 jaar met attest vooropleiding

5 jaar praktijkervaring in het beroep
Afwijking mogelijk met attest vooropleiding

Onberispelijk gedrag
Uittreksel uit het strafregister 596.2 

Mentoropleiding
Na de erkenning
Vrijstelling mogelijk onder voorwaarden
Meer info Mentoropleiding in het kader van duaal en alternerend leren 

https://www.vlaanderen.be/lerenden-uit-het-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/mentoropleiding-in-het-kader-van-duaal-en-alternerend-leren


Erkenning opleiding

Meerdere opleidingen mogelijk in één vestiging
Voor elke opleiding erkenningsaanvraag

Activiteiten in de vestiging = aan te leren competenties
Activiteitenlijsten

https://www.vlaanderen.be/lerenden-uit-het-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/activiteitenlijsten-duaal-en-alternerend-leren


Mogelijke alternerende opleidingen

Secundair onderwijs (SO)

Voltijds onderwijs
Duale opleidingen

Leren en werken (Syntra leertijd en DBSO)
Duale- en niet duale opleidingen 

Volwassenenonderwijs (VWO)
Duale opleidingen

Trajectbegeleider informeert over de naam

SO en Leren en werken: Duale opleidingen = naam bevat het 
woord ‘DUAAL’

DBSO: Niet duale opleidingen = naam zonder het woord ‘DUAAL’

VWO: alle duale opleidingen = naam zonder het woord ‘DUAAL’



Behandelaar van de erkenningsaanvragen

Sectorale partnerschappen
Sector waartoe de onderneming behoort
Fiches met Ondersteuningsaanbod sectoren

Vlaams Partnerschap Duaal Leren
Wanneer er nog geen sectoraal partnerschap werd opgericht

Vlaams Partnerschap Duaal Leren en sectorale partnerschappen

https://www.vlaanderen.be/begeleiden-bij-duaal-en-alternerend-leren/ondersteuningsaanbod-voor-trajectbegeleiders-in-alternerend-leren#sector-en-andere-fiches
https://www.vlaanderen.be/lerenden-uit-het-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/vlaams-partnerschap-duaal-leren-en-sectorale-partnerschappen


Van erkenningsaanvraag tot beslissing

Indienen aanvraag
↓

Vlaams Partnerschap Duaal Leren of Sectoraal Partnerschap
↓

Beoordeling erkenningsaanvraag = Erkenningsvoorwaarden en volledig mogelijkheid tot 
‘onvolledig’ verklaren (= teller stopt + extra info vragen aan onderneming)

↓

Behandelen (onderzoek erkenningsvoorwaarden)
↓

Beslissing

Goedkeuring Erkenning = 5 jaar geldig Afkeuring  
↓ ↓ ↓

Overeenkomst (trajectbegeleider)          Hernieuwen Beroep mogelijk
Indienen door onderneming 
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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/beroepsprocedure-alternerend-leren


VRAGEN?

CONTACTEER ONS: werkplekduaal@vlaanderen.be

mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be

