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1. INLEIDING 

 
Je wil als onderneming, overheidsdienst of organisatie een jongere in leren en werken of duaal leren opleiden op de 
werkvloer.  
Als eerste stap in het proces dien je een erkenningsaanvraag in via www.werkplekduaal.be. Je hebt een erkenning 
nodig voor elke alternerende opleiding waarvoor je een overeenkomst wil sluiten en voor elke vestiging waar je 
leerlingen wil opleiden. Ook moet je een mentor aanduiden die voldoet aan de voorwaarden en die een 
mentoropleiding moet volgen.  
Nadat een erkenningsaanvraag is goedgekeurd kan je in werkplekduaal een overeenkomst voor een alternerende 
opleiding opmaken en registreren. 
 
 

1.1 HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? 

 
Deze handleiding leidt je doorheen de stappen om een erkenningsaanvraag in te dienen, hoe je een overeenkomst 
opmaakt en registreert, en hoe je jouw gegevens beheert in werkplekduaal.be. 
Om in de digitale handleiding rechtstreeks naar een bepaald gedeelte te gaan klik je in de inhoudsopgave op de titel.  
 

 Bij dit teken vind je aanvullende informatie terug. 

 Bij dit teken vind je informatie die belangrijk is en extra aandacht vraagt. 

 

2. TOEGANGSBEHEER VLAAMSE OVERHEID 

Werkplekduaal.be is een onlinedienst van de Vlaamse Overheid. De toegang tot de onlinediensten van de Vlaamse 
Overheid is beveiligd.  

 

2.1 RECHTEN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER ONDERNEMING 

 
De wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming of organisatie (meestal de zaakvoerder) kan rechtstreeks 
inloggen via e-ID en pincode, Itsme, federaal of VO-token en kan dus onmiddellijk aan de slag in Werkplekduaal.  
 

 Wil je weten wie de wettelijk vertegenwoordiger van je organisatie is, kijk dan op KBO public search. 
 

 
 

2.2 RECHTEN GEVEN AAN EEN ANDERE GEBRUIKER 

 
Je kan als wettelijk vertegenwoordiger ook andere personen in je onderneming rechten geven om de onlinediensten 
van de Vlaamse overheid te openen. Meer info: https://overheid.vlaanderen.be/aanmelden-als-ondernemer 
 

 Wat heb je nodig?   
 Je identiteitskaart en pincode 
Een kaartlezer  
Het rijksregisternummer van de gebruikers aan wie je rechten wil geven  

 Indien je de pincode van je identiteitskaart niet meer kent kan je deze terugvinden op het document dat je ontvangen hebt voor 
het afhalen van je identiteitskaart. Heb je deze gewijzigd en ken je de nieuwe code niet meer, dan ben je aangewezen op de dienst 
bevolking van je hoofdverblijfplaats. Vergeet het originele document met je puk code niet. Met die puk code kan je bij de dienst 
Bevolking je pincode deblokkeren of wijzigen. 

 

 

file:///D:/DUAAL/HANDLEIDINGEN/WERKVERSIES/Deeltijds%20leren%20en%20werken
http://www.syntravlaanderen.be/wat-is-duaal-leren
http://www.werkplekduaal.be/
https://www.syntravlaanderen.be/mentoropleiding
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=F14685C3E77800AF0E19D4CAB495CBF7.worker4b
https://overheid.vlaanderen.be/aanmelden-als-ondernemer
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EEN HOOFDTOEGANGSBEHEERDER AANDUIDEN 
 
De hoofdtoegangsbeheerder is de hoofdverantwoordelijke voor het toegangsbeheer van jouw onderneming bij de 
online diensten van de overheid. 
De wettelijk vertegenwoordiger registreert zichzelf en/of een werknemer in CSAM als Hoofdtoegangsbeheerder. Dit 
doe je eenmalig om toegang te krijgen tot de meeste onlinediensten van de overheid.  
Voor meer informatie over deze procedure, raadpleeg de Step-by-Step Guide. 

 De kans is groot dat er al een hoofdtoegangsbeheerder is aangeduid voor je onderneming of organisatie . Indien je niet weet wie 
dit is, neem dan contact op met 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse Overheid.   

EEN TOEGANGSBEHEERDER AANDUIDEN 
 

De Hoofdtoegangsbeheerder heeft de mogelijkheid om het toegangsbeheer binnen de onderneming te delegeren 
door Toegangsbeheerders aan te duiden per groep van toepassingen. 
Ga naar https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html  en klik op ‘Toegangsbeheerders aanstellen’. 
Voor meer informatie over deze procedure, raadpleeg de Step-by-Step Guide. 

GEBRUIKERS AANDUIDEN 
 
Hoofdtoegangsbeheerders en Toegangsbeheerders kunnen gebruikers beheren en hen toegang tot verschillende 
onlinediensten verlenen.  
Voor meer informatie over het gebruikersbeheer, raadpleeg de handleiding. 
Voor het toevoegen van gebruikers en hen rechten toekennen ga naar: 
https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin 

 Bij gebruikersrecht kies je ‘SYNTRA Vlaanderen Werkplek Duaal Gebruiker’ 

 

 

 

3. AAN DE SLAG IN WERKPLEKDUAAL 

 
 

3.1 AANMELDEN 

 
De wettelijke vertegenwoordiger of werknemers van jouw onderneming die gebruiksrechten hebben kunnen zich 
aanmelden.  
Ga naar app.werkplekduaal.be. 
Of log in via https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren. Klik op ‘Ga meteen naar het digitale loket duaal leren 
app.werkplekduaal.be’. 
 

 
 
 

http://www.csam.be/
https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf
https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Facilitair%20management/IDM_handleiding_IDM3.pdf?timestamp=1533199253
https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin
https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren
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Meld je aan met je e-ID, Itsme, federaal of VO-token, code via SMS of code via mobiele app. 
 

 De eerste keer dat je je aanmeldt, moet dit altijd met e-ID of token van de Federale of Vlaamse overheid gebeuren.   

 Gebruik als browser Google Chrome of Microsoft Edge. Internet Explorer wordt niet meer ondersteund waardoor 
Werkplekduaal niet werkt. Je zal ook een melding krijgen indien je Internet Explorer gebruikt. 

 

 

 
 
Je wordt naar de CSAM-pagina geleid, klik op ‘Doorgaan’. 

 

 
 
 
Steek je identiteitskaart in de kaartlezer en klik op ‘aanmelden’. 
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Vul je pincode in en klik op ‘OK’. 
 

 
 
 

3.2 DASHBOARD 

 
Je komt op het dashboard van jouw onderneming. 
Via het dashboard kan je  

• erkenningen aanvragen. 

• een overeenkomst opmaken, registreren en raadplegen. 

• naar het beheerscherm van jouw onderneming gaan. 

• de handleiding openen. 
 

 
 
Rechts bovenaan in de grijze kader  

• zie je informatie over de persoon die zich aanmeldt in werkplekduaal. 

• kan je de gegevens van jouw onderneming beheren. 

• Kan je jouw werkplekken op www.duaalleren.vlaanderen beheren. 
 
 

http://www.duaalleren.vlaanderen/
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ECONOMISCHE ACTOR 
Je ziet vanuit welke rol je aangemeld bent voor jouw onderneming, bv. beheerder van jouw onderneming en het          
ondernemingsnummer.     
 

 

MIJN PROFIEL 
Hier kan je de gegevens van je onderneming, je vestigingen en de mentoren raadplegen, beheren en eventueel 
aanvullen of wijzigen (zie Beheer de gegevens van jouw onderneming in werkplekduaal.be). 

Je kan jouw gegevens ook beheren via ‘beheerscherm’. 

 Heb je ook rechten als gebruiker voor een andere organisatie? Dan kan je via ‘wissel van organisatie’ onmiddellijk switchen naar 
die andere organisatie. 
 

 

NIEUW! MIJN WERKPLEKKEN 
 
Hier beheer je het wel of niet publiek maken van jouw erkende werkplekken op de website 
https://www.duaalleren.vlaanderen/ . 
Je kan het publiek profiel van je werkplek aanpassen door het voorstellen van de werkplek met tekst, je bedrijfslogo 
en/of foto’s. Per opleiding waarvoor je op de vestiging een erkenning hebt aangevraagd kan je aanduiden of er een 
beschikbare werkplek is.  
 
Klik op ‘Mijn werkplekken’. 
 

 
 
Je kan hier het logo van je onderneming opladen.  
Bij ‘Logo onderneming’ klik je op ‘Bestand kiezen’ en kies het logo uit de bestanden op je computer. 
 
In de grijze kader zie je jouw erkende werkplekken.  
Je kan voor elke vestiging de contactgegevens bepalen en de beschikbare werkplekken aanduiden. 
Wanneer je veel erkende vestigingen hebt kan je een bepaalde vestiging opzoeken via de naam van de gemeente of 
de postcode in het vak bij het vergrootglas in te tikken. Klik daarna op het vergrootglas symbool. 
 
Open de detailpagina van de vestiging met een klik op het potloodsymbool. 

 

https://www.duaalleren.vlaanderen/
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In het volgende scherm kan je contactgegevens invullen van deze vestiging of aanduiden om de vestiging gegevens 
zoals gekend in werkplekduaal.be te gebruiken.  
Je kan ook een tekst en/of foto ‘s invoegen om je onderneming voor te stellen. 
Vink aan ‘Ik ga akkoord dat deze contactgegevens getoond worden…’ en klik op ‘Opslaan’ 
 

 Deze contactgegevens zullen enkel getoond worden op https://www.duaalleren.vlaanderen/ indien je  ‘akkoord…’ aan vinkt. 
 

 
 
 
 
Vink onderaan de pagina per opleiding aan welke werkplek beschikbaar is en welke niet. 
 

 
 

 Deze gegevens worden getoond op de website www.duaalleren.vlaanderen. 

 Indien je hier geen actie onderneemt zal je erkende werkplek altijd op de website verschijnen, maar zonder contactgegevens, 
tekst, foto’s of logo en zonder beschikbare werkplekken. 

 Indien je wenst dat je erkende werkplek helemaal niet op de website vermeld wordt moet je kiezen voor ‘Niet publiek maken’. 
 

https://www.duaalleren.vlaanderen/
http://www.duaalleren.vlaanderen/
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Wanneer je alle gegevens hebt ingevuld en opgeslagen klik je op ‘terug’ en kom je terug in het beheerscherm van 
jouw onderneming bij ‘Mijn werkplekken’. Voor andere acties (overeenkomst opmaken of erkenningsaanvraag 
indienen) klik je op ‘Terug naar loket’ 
 

 
 

 Zet je werkplek in de kijker zodat ze door leerlingen gemakkelijk teruggevonden wordt op duaalleren.vlaanderen. 
Bij elke nieuwe erkenningsaanvraag krijg je onmiddellijk de kans om je werkplekken in de kijker te zetten.  
 
 

4. EEN ERKENNING AANVRAGEN 

 
Zorg dat je volgende gegevens bij de hand hebt:  
 

• De juiste benaming van de opleiding waarvoor je een erkenning wil aanvragen (navragen bij de trajectbegeleider). 

• De naam van de opleidingsverstrekker, school of Syntra (dit is niet noodzakelijk). 

• Voor erkenningsaanvragen voor de horecasector: het RSZ-schuldenattest (voorheen C450 attest) of bewijs van 
inschrijving bij de RSZ voor een eerste indienstname,  gescand en bewaard in Pdf op je computer 

• Rijksregisternummer van de mentor. 

• NIEUW! Uittreksel uit het strafregister artikel 596.2 (model 2) van de nieuwe mentor die je wil inbrengen, 
gescand en bewaard in Pdf op je computer. Dit geldt ook voor de mentor die reeds gekend is voor jouw 
onderneming (vóór 1/9/2019) en die je aan deze erkenning wil toevoegen. 

• Het studiebewijs van de mentor indien de mentor niet voldoet aan de erkenningscriteria ‘leeftijd’ en/of 
‘praktijkervaring’. 

• Het attest van de mentoropleiding indien de mentor deze reeds heeft gevolgd. 
 
 
Klik in het dashboard op ‘Erkenningen’.  
 

 
 
 
Je komt in het scherm waar je verschillende overzichten van de erkenningsaanvragen van jouw onderneming kan 
raadplegen.  

Klik Rechts bovenaan op ‘+ Nieuwe erkenning’. 
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Je doorloopt verschillende stappen om je erkenningsaanvraag in te dienen. Via de stappenlijn kan je zien welke 
stappen je al afgewerkt hebt. Je kan een stap terug gaan door op de stappenlijn op de vorige rode bol te klikken. 
 

ONDERNEMING TOEVOEGEN 

 

 
 

GEGEVENS ONDERNEMING 

 
In de grijze kader verschijnen de algemene gegevens van jouw onderneming. Deze informatie wordt rechtstreeks uit 
de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) gehaald. Indien deze informatie niet correct is, neem je contact op met 
de KBO. Worden deze gegevens in de KBO later aangepast, dan zal die aanpassing ook automatisch  in 
werkplekduaal.be gebeuren.   
 

 
 
 
Vul de gegevens van de contactpersoon in de onderneming in.  
De volgende keer dat je een erkenningsaanvraag indient, worden deze gegevens automatisch ingevuld. Het is mogelijk 
dat deze gegevens reeds ingevuld zijn, bijvoorbeeld omdat je deze al aanvulde in het beheerscherm. 

 De contactpersoon van de onderneming (verplichte velden) is de persoon die instaat voor de (administratieve) opvolging van het 
dossier op de maatschappelijke zetel. Deze persoon ontvangt, samen met de contactpersoon van de vestiging, alle automatische e-
mails die vanuit werkplekduaal.be worden verstuurd. Deze gegevens kan je nadien nog aanpassen in het beheerscherm. 

 
 
Je kan vrijblijvend extra informatie invullen. 

 
Klik op ‘Volgende’. 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=E0CC40D73758A9267C50650CB68CD6DB.worker4b
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DE VESTIGING TOEVOEGEN 

 
 
Klik in het veld en kies met een klik een vestiging uit de keuzelijst. De keuzelijst bevat alle in de KBO (Kruispuntbank 
voor ondernemingen) geregistreerde vestigingen.  
 

Indien de vestiging die je zoekt niet in de keuzelijst staat, neem dan contact op met de KBO. Worden deze gegevens later in de 
KBO aangepast, dan zal deze aanpassing ook automatisch in werkplekduaal.be gebeuren.  

 Je kan scrollen in de lijst of je typt de vestigingsnaam, adres of vestigingsnummer om snel een bepaalde vestiging te zoeken. 

 

GEGEVENS VESTIGING 

AANTAL WERKNEMERS 

Geef het aantal werknemers in de vestiging op. Dit kan je nadien, indien nodig, nog aanpassen in het beheerscherm 
van jouw onderneming. 
 

 Zelfstandige vennoten in een vennootschap en meewerkende echtgenoten in zelfstandige ondernemingen tellen ook als 
werknemers. 

 

GEGEVENS CONTACTPERSOON 

Vul de gegevens van de contactpersoon in de vestiging in.  
De volgende keer dat je een erkenningsaanvraag indient, worden deze gegevens automatisch ingevuld. Het is mogelijk 
dat deze gegevens reeds ingevuld zijn, bijvoorbeeld omdat je deze al aanvulde in het beheerscherm. 
 

 De contactpersoon van de vestiging is de persoon die instaat voor de (administratieve) opvolging van het dossier op die 
vestiging. Deze persoon ontvangt, samen met de contactpersoon van de onderneming, alle automatische e-mails die vanuit 
werkplekduaal.be worden verstuurd. 

 

 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=F14685C3E77800AF0E19D4CAB495CBF7.worker4b
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BIJKOMENDE GEGEVENS 

Je kan vrijblijvend extra informatie over de vestiging invullen. 

 
Klik op ‘volgende’. 
 

DE GEGEVENS OVER DE OPLEIDING EN SECTOR 

 
 
 

OPLEIDING 

Klik in het veld en kies een opleiding in de keuzelijst door te scrollen of de naam van de opleiding te typen.  
 

 Zorg dat je voor de juiste opleiding de erkenning aanvraagt! Enkel voor erkende opleidingen kan een overeenkomst opgemaakt 
worden. Als je de juiste benaming van de opleiding niet kent, neem dan contact op met het sectorfonds of de opleidingsinstelling. 

 Voor duale opleidingen typ je eerst “duaal”, zo krijgt je de lijst met enkel duale opleidingen te zien. 

Je kan de activiteitenlijsten van de opleiding raadplegen om na te gaan of de bedrijfsactiviteiten overeenstemmen met de 
opleiding waarvoor je een erkenning wil aanvragen. 

 

 

OPLEIDINGSVERSTREKKER 

Klik in het veld en kies, vrijblijvend, één of meerdere opleidingsverstrekker(s) (school of opleidingscentrum) in de 
keuzelijst als je reeds weet met welke opleidingsverstrekker(s) je voor deze opleiding zal samenwerken. 
Deze opleidingsverstrekker(s) zal/zullen geïnformeerd worden over de stand van zaken van de erkenningsaanvraag.  
 

 Dit betekent niet dat je enkel met deze aangeduide opleidingsverstrekker(s) een overeenkomst zal/zullen kunnen opmaken op 
basis van deze erkenning. Ook met andere opleidingsverstrekkers die je niet aanduidde kan dit. 

 Je kan dit veld gewoon openlaten als je nog niet weet met welke opleidingsverstrekker je zal samenwerken. 

 

https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren/ondernemingen/activiteitenlijsten
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PARITAIR COMITE -SECTOR 

Klik in het veld en kies in de keuzelijst het paritair comité of de sector waartoe je onderneming behoort 
 

  Kies het paritair comité dat van toepassing is op de werknemers die het beroep uitoefenen dat overeenstemt met de 
geselecteerde opleiding. Op de loonbrief van die werknemer(s) staat het juiste paritair comité-nummer vermeld. Je kan met je 
vragen hierover ook terecht bij je sociaal secretariaat. Op basis van het gekozen paritair comité-nummer wordt de 
erkenningsaanvraag automatisch toegewezen aan de juiste behandelaar (een sectoraal partnerschap of SYNTRA Vlaanderen). 

 Twijfel je tot welke sector je onderneming behoort? Neem dan contact op met de helpdesk: helpdesk@werkplekduaal.be  

 De paritair comité nummers die voor jouw onderneming gekend zijn worden automatisch opgeladen. Heb je een nieuw paritair 
comité nummer aangevraagd en staat deze nog niet in de lijst kies dan voorlopig een reeds beschikbaar paritair comité nummer. 

                     
  Klik op ‘Volgende’. 
 

DE ERKENNINGSCRITERIA VOOR DE ONDERNEMING 

 

 
 
Er zijn drie erkenningscriteria opgelijst. Je vinkt de criteria aan indien eraan voldaan wordt.  
Je kan dit per criterium staven door een bijlage toe te voegen (enkel Pdf-formaat).  
Klik op ‘Bestand kiezen’ en kies de bijlage uit de bestanden die je op je computer hebt opgeslagen. 
Je kan in het vak onderaan extra motivering bijvoegen. 
Klik daarna op ‘Volgende’. 

 Voor aanvragen voor Horeca (PC 302) is een digitale versie van het RSZ - schuldenattest (voorheen C450-attest) of bewijs van 
inschrijving bij de RSZ als de onderneming nog geen personeel heeft verplicht. Je kan het schuldenattest digitaal aanvragen. 

 

 

mailto:helpdesk@werkplekduaal.be
http://www.rsz.fgov.be/nl/news/922/rsz-attest-openbare-aanbestedingen-wordt-digitaal


 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////// 

 
2.03.2020 Handleiding ondernemingen pagina 15 van 65 

ÉÉN OF MEERDERE MENTOREN TOEVOEGEN 

 
 
Indien je reeds één of meerdere mentoren hebt aangemaakt (bij een eerdere erkenningsaanvraag of in het beheer 
scherm) kan je een bestaande mentor kiezen uit de keuzelijst. 
Bij een eerste erkenningsaanvraag moet je minstens één mentor aanmaken.  
 
Klik op ‘Nieuwe mentor aanmaken’  
 

 
 

GEGEVENS MENTOR 

In het volgende scherm vul je de gegevens van de mentor in. 
 
 
Nieuw! Uittreksel uit het strafregister en mentoropleiding. 
 

• Voor alle erkenningsaanvragen vanaf 1/9/2019 moet je hier het uittreksel uit het strafregister artikel 596.2 
(model 2) opladen.  

 Vanaf 1 september 2019 is het voor alle nieuwe erkenningsaanvragen voor alle mentoren verplicht een uittreksel uit het 
strafregister artikel 596.2 (model 2), dat niet langer dan 1 jaar tevoren mag zijn afgeleverd, op naam van de mentor als bijlage bij 
te voegen. 

 In kader van de wet op privacy kan het uittreksel uit het strafregister artikel 596.2 (model 2) document enkel door het 
behandelend partnerschap bekeken worden. Na behandeling van de aanvraag wordt het document uit werkplekduaal.be 
verwijderd. 

 

• Mentoropleiding 
Voor alle erkenningsaanvragen vanaf 1/9/2019 is de mentoropleiding verplicht in alle sectoren. Meer info over de 
mentoropleiding vindt je terug op de website: https://www.syntravlaanderen.be/mentoropleiding 
 
Indien de mentor reeds een mentoropleiding heeft gevolgd of in aanmerking komt voor vrijstelling kan je het attest 
opladen als bewijs. In het vak onderaan kan je extra toelichting bijvoegen. 
Indien de mentor nog een opleiding moet volgen kan je dit eventueel vermelden bij ‘Toelichting’. 
 

 De sector bepaalt de termijn waarbinnen de opleiding gevolgd moet worden, de mentoropleiding die in aanmerking komt en  de 
mogelijke vrijstellingen. 

 Indien de mentor nog een mentoropleiding moet volgen kan de mentor toch erkend worden en optreden in een overeenkomst. 
Let wel op! Als de mentor niet binnen de gestelde termijn de opleiding volgt zal de erkenning van de mentor opgeheven worden. Dit 
kan ook  gevolgen hebben voor de erkenning van de vestiging als er geen andere mentor beschikbaar is. 
 
 
Klik telkens op ‘Bestand kiezen’ en kies het (Pdf)document in de bestanden op je computer. 
Klik op ‘Opslaan’ 
 

https://www.syntravlaanderen.be/mentoropleiding
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Heb je een reeds gekende mentor gekozen waarvoor het uittreksel uit het strafregister nog niet werd  opgeladen, dan 
krijg je hiervan een melding. 
Klik vervolgens op ‘Mentorgegevens aanpassen’. 
 

 
 
In het volgende scherm kan je de het uittreksel uit het strafregister opladen. 
Klik op ‘Bestand kiezen’ en kies het (Pdf)document in de bestanden op je computer. 
Klik op ‘Opslaan’. 
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RIJKSREGISTER MENTOR REEDS IN GEBRUIK 

Krijg je een melding dat het Rijksregisternummer reeds in gebruik is? 
Controleer eerst dat het ingevulde rijksregisternummer correct is 
Het kan voorkomen dat een mentor reeds gekend is in het digitaal loket bij een andere onderneming.  
Betreft het een mentor die nu in jouw onderneming in dienst is, dan moet deze mentor worden toegevoegd aan jouw 
onderneming. Neem hiervoor contact op met onze helpdesk: helpdesk@werkplekduaal.be 
Daarna kan je verder met het aanmaken van de erkenningsaanvraag. 
 

 
 
Nadat je het uittreksel uit het strafregister (en eventueel het attest mentoropleiding) hebt opgeladen moet je 
aanduiden voor welke  erkenningscriteria de mentor voldoet.   
Heb je een reeds bestaande mentor gekozen zie je bovenaan de gegevens van de mentor. Je kan zien of het uittreksel 
uit het strafregister werd behandeld door het behandelend partnerschap en informatie over de mentoropleiding (de 
mentor heeft een mentoropleiding gevolgd, werd vrijgesteld of zal nog een mentoropleiding moeten volgen). 
 

mailto:helpdesk@werkplekduaal.be
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Zowel voor een reeds gekende als nieuwe mentor verklaar je als indiener dat deze mentor zal instaan voor de 
opleiding en begeleiding van de lerende(n) op de werkplek en dat deze mentor voldoet aan de erkenningscriteria.  
Vink de criteria waaraan de mentor voldoet. Je kan extra motivering toevoegen indien nodig. 
klik op ‘Volgende’. 
 

 NIEUW! De mentoropleiding is een nieuw criteria waaraan de mentor moet voldoen. Klik dit vakje ook aan als de mentor nog de 
opleiding zal volgen! 

 Het criterium leeftijd wordt bepaald aan de hand van het rijksregisternummer. 
 

 
 

TOELICHTING BIJ DE ERKENNINGSCRITERIA 

 

• Onberispelijk gedrag   
De mentor is van onberispelijk gedrag als de mentor geen veroordelingen heeft opgelopen die van die aard zijn dat 
geen kwalitatieve en veilige leeromgeving kan worden gewaarborgd zoals blijkt uit het uittreksel uit het strafregister 
artikel 596.2. 
 

https://www.syntravlaanderen.be/mentoropleiding
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• Leeftijd   
De mentor moet minstens 25 jaar zijn.  
 

 Het partnerschap dat de erkenning verleent, kan een afwijking verlenen tot 23 jaar indien een bewijs van vooropleiding 
voorgelegd wordt. Als bewijs van vooropleiding komt elk studiebewijs in aanmerking dat uitgereikt is door een reguliere 
onderwijsinstelling en dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming volgens het opleidingsplan moet aanleren, 
alsook elk bewijs van elders verworven competenties of kwalificaties dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming 
volgens het opleidingsplan moet aanleren.   

 
 

• Praktijkervaring   
De mentor moet minstens 5 jaar praktijkervaring hebben in het beroep.  
 

Het partnerschap dat de erkenning verleent, kan een afwijking op de vereiste praktijkervaring toestaan indien een bewijs van 
vooropleiding voorgelegd wordt. Als bewijs van vooropleiding komt elk studiebewijs in aanmerking dat uitgereikt is door een 
reguliere onderwijsinstelling en dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming volgens het opleidingsplan moet 
aanleren, alsook elk bewijs van elders verworven competenties of kwalificaties dat betrekking heeft op de competenties die de 
onderneming volgens het opleidingsplan moet aanleren.   

 
 

• Mentoropleiding 

Elke mentor moet na de erkenning verplicht een mentoropleiding volgen binnen een bepaalde termijn.  
 

 Vanaf 1 september 2019 moet elke mentor  verplicht een mentoropleiding volgen. Elk partnerschap maakt afspraken over 
termijnen, te volgen opleidingen, vrijstellingen,… die gelden voor mentoren van het partnerschap dat jouw erkenningsaanvraag 
behandelt. Meer informatie vind je op https://www.syntravlaanderen.be/mentoropleiding en op de website van het partnerschap 
dat jouw erkenningsaanvraag behandelt. 

 de mentoropleiding is geen voorwaarde om een erkenningsaanvraag in te dienen. Het behandelend partnerschap bepaald 
binnen welke termijn na de erkenning de mentor de opleiding moet volgen. 
 
 
 

OVERZICHT VAN JE ERKENNINGSAANVRAAG. 

 
 
Wanneer alle gegevens werden ingevuld zie je in het laatste scherm de samenvatting van je erkenningsaanvraag in 
een dichtgevouwen versie. Door telkens op de blauwe titels te klikken verschijnt de inhoud. Je kan controleren dat alle 
ingebrachte gegevens correct zijn. 
 

 Je kan één of meerdere mentoren opgeven binnen één erkenningsaanvraag vóór je de erkenningsaanvraag indient (zie 
‘Meerdere mentoren in één erkenningsaanvraag inbrengen’). 

 Zijn alle gegevens nog niet volledig, of moet je nog verplichte bijlagen toevoegen die je nog niet in je bezit hebt, dan kan je best 

je aanvraag nog niet indienen. Een niet ingediende erkenningsaanvraag blijft gedurende 60 dagen beschikbaar als 5.1 Werkversie 

en kan je verder aanpassen of vervolledigen. 

 Zodra je op ‘Indienen’  klikt wordt de erkenningsaanvraag uit de werkversie lijst verwijderd en kan je geen wijzigingen meer 
aanbrengen. 

 

https://www.syntravlaanderen.be/mentoropleiding
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MEERDERE MENTOREN IN ÉÉN ERKENNINGSAANVRAAG INBRENGEN. 

 
Nadat je alle stappen hebt afgewerkt kan je, vóór je op ‘Indienen’ klikt, meer mentoren aan je erkenningsaanvraag  
toevoegen. 
Klik op de stappenlijn op de stap ‘Mentoren’ 

 
klik opnieuw ‘Nieuwe mentor aanmaken’ of kies een mentor uit de keuzelijst en doorloop opnieuw de schermen voor 
het toevoegen van een nieuwe mentor.  
 

OPGELET! Wanneer je meerdere mentoren toevoegt aan de erkenningsaanvraag blijven de erkenningscriteria van de eerste 
mentor aangevinkt. Je moet bij elke mentor telkens opnieuw de erkenningscriteria aan- of uitvinken. 
 
Zodra alle mentoren toegevoegd zijn en alle gegevens volledig en correct zijn klik je op ‘Indienen’.   
Na het indienen van je erkenningsaanvraag wordt een bevestiging gestuurd naar de opgegeven contactpersonen van 
je onderneming en vestiging en zal je aanvraag binnen een periode van 14 dagen behandeld worden. 
 
Nadat je op ‘Indienen’ klikte krijg je een melding dat je aanvraag werd verstuurd naar het behandelend partnerschap. 
Je kan vervolgens kiezen: 

• een nieuwe erkenningsaanvraag voor een aanverwante of andere opleiding voor deze vestiging opmaken. 

• Geen nieuwe aanvraag opmaken. Klik op ‘sluiten’. 

• Een beschikbare werkplek bekendmaken via Zet je werkplek in de kijker  
 

https://werkplekken.syntravlaanderen.be/
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NIEUW! EEN BESCHIKBARE WERKPLEK PUBLIEK MAKEN 
Een erkende werkplek wordt automatisch publiek gemaakt op de website https://www.duaalleren.vlaanderen/ 
zonder contactgegevens en zonder vermelding van de beschikbare werkplekken. 
 

 Indien je hier geen actie onderneemt zal je erkende werkplek altijd op de website verschijnen zonder contactgegevens, tekst, 
foto’s of logo.  

 Indien je wenst dat je erkende werkplek helemaal niet op de website vermeld wordt moet je kiezen voor ‘Niet publiek maken’. 

 

 
 
Wanneer je jouw profiel (contact gegevens en tekst, bedrijfslogo, foto’s en beschikbare werkplekken) in 
Werkplekduaal aanpast zal de jongere of opleidingsverstrekker deze kunnen raadplegen. 

 
 
Nadat je de erkenningsaanvraag indiende kan je meteen de publieke contact gegevens van deze werkplek toevoegen 
en de beschikbare werkplekken aanduiden. 
Zie: Nieuw! Mijn werkplekken 
 
 
 
 

 

https://www.duaalleren.vlaanderen/
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5. OVERZICHT VAN MIJN ERKENNINGSAANVRAGEN 

 
Je kan de status van de erkenningsaanvragen van jouw onderneming raadplegen of een erkenningsaanvraag in 
werkversie verder afwerken. 
 
Klik in het dashboard op ‘Erkenningen’. 
 

 
 
Het overzicht in de linkse menubalk is opgedeeld volgens de status van de erkenningsaanvragen (werkversie, dossier 
onvolledig, in behandeling, behandeld). Iedere status vermeld het aantal erkenningsaanvragen. 
 

 
 

5.1 WERKVERSIE 

 
In de werkversie staan alle aangemaakte erkenningsaanvragen die je nog niet hebt ingediend. Je gegevens werden 
bewaard telkens je op ‘volgende’ klikte.  
Klik in de linkse menubalk op ‘Werkversie’. 
 

 
 
 
Je kan in de aanvraag wijzigingen aanbrengen, bijlagen bijvoegen of de aanvraag verder afwerken. Open de 
detailpagina met een klik op  

 
Of de aanvraag verwijderen. Klik op  
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 De aanvraag in werkversie blijft vanaf de aanmaakdatum 60 dagen beschikbaar om afgewerkt en ingediend te worden. Je kan 
in het overzicht de einddatum zien tot wanneer de erkenningsaanvraag beschikbaar blijft. Na deze datum verwijdert het systeem de 
aanvraag automatisch. 

  
 
 
 
 
 

 

5.2 DOSSIER ONVOLLEDIG 

 
Hier vind je de erkenningsaanvragen die door het bevoegde sectorale partnerschap of het Vlaams Partnerschap duaal 
leren als onvolledig werden aangeduid. De contactpersonen van de onderneming en de vestiging ontvangen een e-
mail die de reden omschrijft. Je kan dan de nodige acties ondernemen om de ontbrekende gegevens aan te vullen. 
Klik in de linkse menubalk op ‘Dossier onvolledig’. 
 

 Bij ‘Resterend’ zie je een teller die het aantal dagen aangeeft die nog resten om de erkenningsaanvraag te behandelen.  

 De teller is gepauzeerd zolang de erkenningsaanvraag als onvolledig wordt beschouwd. 

 
 
Open de detailpagina van de onvolledige erkenningsaanvraag met een klik op het oog symbool. 
 

 
 
 
 
In de detailpagina zie je de gegevens die je inbracht bij het opmaken van de erkenningsaanvraag. 
 

 Je kan scrollen of klik op de titel in de linkse menubalk om naar een bepaald gedeelte in de detailpagina te gaan. 
 
Bij ‘Contacten’ kan je de contactgegevens van de onderneming, vestiging en behandelend partnerschap weergeven 
met een klik op de zwarte titel. 
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Klik bovenaan de pagina op ‘Vervolledigen’ om de ontbrekende gegevens of bijlagen toe te voegen. 

 
 
 
 
In het volgende scherm zie je bovenaan de reden waarom de behandelaar je erkenningsaanvraag als onvolledig 
beschouwt. 

 
 
 
 
Indien je een ander uittreksel uit het strafregister moet op te laden scrol je naar beneden bij ‘Mentor’. 
Vervolgens klik je op ‘Mentorgegevens aanpassen’. 

 
 
 
 
In het volgende scherm kan je onderaan links het nieuw document opladen. 
Klik op ‘Bestand kiezen’ en kies het (Pdf)document in je bestanden op je computer. 
Klik daarna op ‘Opslaan’. 
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Je komt terug in de detailpagina van je onderneming. 
Bovenaan de pagina krijg je een melding van de aanpassing. 
Klik onderaan de pagina op ‘Indienen’.  
 

 
 
De status van de erkenningsaanvraag is nu gewijzigd in ‘Ingediend’. 
Je krijgt opnieuw een ontvangstbevestiging via e-mail. Vanaf dat moment loopt de teller verder. 
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Je kan bij uitzondering er voor kiezen om de aanvraag alsnog te annuleren. Klik daarvoor op ‘annuleren’ en geef 
eventueel de reden op. 

 
 
 
 

 

5.3 IN BEHANDELING 

 
Dit is een overzicht van alle erkenningsaanvragen die werden ingediend. De aanvragen worden nu onderzocht door 
het behandelend partnerschap.  
Klik in de linkse menubalk op ‘In behandeling’. 
 
Bij elke aanvraag zie je de status: 
‘Ingediend’: De behandelaar controleert of de aanvraag volledig is. 
‘In behandeling’: de aanvraag is volledig maar de behandelaar heeft nog geen beslissing genomen 
‘In wacht’: De behandelaar kan in uitzonderlijke omstandigheden de erkenningsaanvraag in wacht zetten. Open de  
detailpagina van de erkenningsaanvraag  met een klik op het oogsymbool en bekijk de reden hiervoor onderaan bij 
‘Statussen’. De teller wordt gepauzeerd zolang de status ‘in wacht’ blijft. 
 

 
 
 
 
 

5.4 BEHANDELD 

 
Hier zie je het overzicht van alle aanvragen van jouw onderneming waarover de behandelaar een beslissing (status) 
heeft genomen.  
Klik in de linkse menubalk op ‘Behandeld’. 
Open de detailpagina met een klik op het oogsymbool. 

 Je kan de gegevens oplopend of aflopend sorteren door op de blauwe kolomtitels te klikken. 
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Klik in de linkse menubalk op ‘Beslissing erkenning’. 
Bij een afkeuring kan je de reden met motivatie terugvinden onderaan in de detailpagina  bij ‘Beslissing erkenning’.  

 De contactpersoon van de onderneming en vestiging ontvangt een e-mail met de officiële bevestigingsbrief van de beslissing. 

 Bij goedkeuring krijg je eveneens een bijlage met de contactgegevens en eventuele afspraken van de sector. 

 

 
 
 
 
 
 

5.5 ALLE ERKENNINGEN 

 
In dit overzicht vind je alle erkenningen die voor je onderneming werden ingediend met de status van de beslissing 
van de behandelaar. 
Je kan een bepaalde erkenningsaanvraag opzoeken: vul één of meerdere zoektermen in en klik op ‘zoeken’ 
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6. BEHEER DE GEGEVENS VAN JOUW ONDERNEMING IN WERKPLEKDUAAL.BE 

 
Klik in het dashboard bovenaan het scherm op ‘Mijn profiel’ of onderaan op ‘Beheerscherm’. 
 

    
 

 
 
 
 
Je komt in het overzicht van jouw onderneming. 
Je kan elke detailpagina openen met een klik op de blauwe titel. 

 
 
 
 
 
 

6.1 MIJN ONDERNEMING 

 
De gegevens in de grijze kader kan je niet wijzigen, deze informatie wordt rechtstreeks uit de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO) gehaald.  

 Indien deze informatie niet correct is, neem je contact op met de KBO. Worden deze gegevens in de KBO aangepast, dan zal die 
wijziging ook automatisch in werkplekduaal.be gebeuren.  

 
De gegevens van de contactpersoon in de onderneming en bijkomende gegevens kan je aanvullen en/of wijzigen. 
 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=F14685C3E77800AF0E19D4CAB495CBF7.worker4b
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6.2 MIJN VESTIGINGEN 

 
Dit is een overzicht van alle vestigingen die je reeds invoerde in Werkplekduaal.  
Via deze pagina kan je een vestiging die gekend is in de KBO toevoegen of de contactgegevens van de vestiging 
wijzigen. 
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EEN NIEUWE VESTIGING TOEVOEGEN 
 

klik op ’+ Nieuwe vestiging’ 

Klik in het veld en kies een vestiging uit de keuzelijst die in de KBO geregistreerde vestigingen bevat.  
Je kan scrollen of je kan naam, adres, postcode of vestigingsnummer typen om een bepaalde vestiging te zoeken. 

 Indien deze informatie niet correct is of je vindt de vestiging niet in de keuzelijst, neem dan contact op met de KBO. Worden deze 
gegevens in de KBO aangepast, dan zal die wijziging ook automatisch in werkplekduaal.be gebeuren.  

 
 
 
Het volgende scherm geeft de detailpagina van de gekozen vestiging. De gegevens in de grijze kader kan je niet 
wijzigen, deze informatie wordt rechtstreeks uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) gehaald.  
Vul de lege velden verder aan en klik op ‘Opslaan’. 
 

 Indien de informatie in de grijze kader niet correct is, neem dan contact op met de KBO. Worden deze gegevens in de KBO 
aangepast, dan zal die wijziging ook automatisch in werkplekduaal.be gebeuren.  

 Controleer of alle gegevens die je invult correct zijn. Deze worden immers op andere plaatsen in het digitale loket gebruikt. Zo 
zijn ze meteen juist en hoef je ze niet telkens opnieuw in te vullen. 
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DE DETAILPAGINA VAN EEN VESTIGING  
 
Open de detailpagina met een klik op het potloodsymbool. 

 
 
 
De gegevens in de grijze kader kan je niet wijzigen, deze informatie wordt rechtstreeks uit de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO) gehaald.  

 Indien de informatie in de grijze kader niet correct is, neem dan contact op met de KBO. Worden deze gegevens in de KBO 
aangepast, dan zal die wijziging ook automatisch in werkplekduaal.be gebeuren.  

 
De gegevens van de contactpersoon in de vestiging, het aantal werknemers in de vestiging en bijkomende gegevens 
kan je wel aanvullen en/of wijzigen.  
Klik daarna op ‘Opslaan’ 
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6.3 MIJN MENTOREN 

 
Ga naar het beheerscherm via ‘Mijn Profiel’. 
 

 
 
 
Klik in het beheerscherm op ‘Mijn mentoren’. 
 

 
 
Je krijgt een overzicht van alle mentoren die gekend zijn binnen jouw onderneming.  
Hier kan je: 

• mentoren ‘Uit dienst’ of terug ‘In dienst’ zetten 

• De detailpagina met de gegevens van de mentor bekijken 

• in de detailpagina van de mentor gegevens van een mentor (RRN of naam) toevoegen of aanpassen en bijlagen 
toevoegen  

• een nieuwe mentor toevoegen aan je onderneming zonder een volledig nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen. 
 

 
 
 

MENTOREN BEHEREN IN JOUW ONDERNEMING 
 

MENTOREN UIT DIENST ZETTEN  
Dit betreft mentoren die bv. langdurig ziek zijn, niet meer actief is als mentor, niet meer in dienst is in jouw 
onderneming, … enz.  
 
Klik in het overzicht bij de mentor die je ‘uit dienst’ wil zetten op het rechts kettingsymbool. 
Bevestig dat je deze mentor uit alle erkenningen waar deze mentor actief was wil verwijderen.

 
 
Je krijgt een bevestiging dat de mentor werd verwijderd. 
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 Je kan een mentor die nog verbonden is met een overeenkomst niet uit dienst zetten! 

 

 
 
 
 
In het overzicht staat deze mentor nu aangeduid met een rood kruis bij ‘In dienst’. 

 
 

MENTOREN OPNIEUW IN DIENST ZETTEN 
 
klik in het overzicht bij de mentor die je opnieuw in dienst wil zetten op het rechtse symbool. 

  
 
 
Je krijgt een bevestiging dat de mentor opnieuw werd toegevoegd aan je onderneming. 

De mentor moet opnieuw toegevoegd worden aan een goedgekeurde erkenning voor hij kan optreden in een overeenkomst.  

De mentor wordt niet automatisch weer actief in de erkenningen waaraan hij gekoppeld was (Zie Nieuwe mentor toevoegen aan 
een goedgekeurde erkenning). 

 
 
 

DETAILPAGINA VAN DE MENTOR 
 
Open de detailpagina van de mentor in het overzicht met een klik op het oogsymbool. 
 

 
In de detailpagina zie je de gegevens van de mentor met de statussen voor het uittreksel uit het strafregister en de 
mentoropleiding. 
Indien het uittreksel uit het strafregister ontbreekt zal je dit eerst moeten toevoegen zodat de mentor voldoet aan de 
erkenningscriteria. Zie ook  Gegevens van de mentor aanpassen. 
 

 Mogelijke statussen voor het indienen van het uittreksel uit het strafregister zijn:  

• Uittreksel uit het strafregister werd ingediend, gelezen en goedgekeurd. 

• Uittreksel uit het strafregister werd ingediend, gelezen en afgekeurd. Laad hier een nieuw uittreksel op. 

• Uittreksel uit het strafregister werd ingediend, maar werd nog niet behandeld. 

• Uittreksel uit het strafregister werd nog niet ingediend. Laad het hier op. 
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Onderaan de detailpagina zie je in welke erkenningsaanvragen en overeenkomsten deze mentor voorkomt. 
Je kan de detailpagina’s van elke erkenning en overeenkomst van jouw onderneming openen met een klik op het 
oogsymbool. 
 

 
 

 
 
 

GEGEVENS VAN DE MENTOR AANPASSEN 
 
klik in het overzicht bij de mentor waarvan je de gegevens wil aanpassen op het potlood symbool. 
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Je kan, indien dit nog niet ingevuld werd (oudere versie), het rijksregisternummer invullen of schrijffouten in de naam 
van de mentor verbeteren. 
Hier kan je ook het uittreksel uit het strafregister en een attest van de mentoropleiding opladen.  
 
 
Klik op ‘Bestand kiezen’ of ‘Bestand downloaden’ en kies het (Pdf)document bij de bestanden op je computer. 
Klik daarna op ‘Opslaan’. 

 
 
Je krijgt een bevestiging van de wijziging. 

 
 
 
 

EEN NIEUWE MENTOR TOEVOEGEN AAN JE ONDERNEMING 
 
Zorg dat je de gegevens van de mentor bij de hand hebt: 

• Rijksregisternummer 

• Uittreksel uit het strafregister artikel 596.2 

• attest mentoropleiding (indien reeds beschikbaar) 
 

Klik op ‘+ Nieuwe mentor’. 
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Vul de gegevens van de mentor in.  
Voeg het uittreksel uit het strafregister artikel 596.2 en het attest mentoropleiding toe. 
Klik daarvoor op ‘Bestand kiezen’ en kies het (Pdf)document in de bestanden op je computer. 
Klik op ‘Opslaan’. 
De nieuwe mentor wordt in het overzicht mentoren bijgevoegd. 
 

 De mentor is enkel toegevoegd aan je onderneming, er dus is geen erkenning mentor ingediend! 

 De mentor kan pas optreden in een overeenkomst wanneer deze ook is toegevoegd aan een goedgekeurde erkenning (Zie 

Nieuwe mentor toevoegen in een goedgekeurde erkenning). 

 Krijg je een melding dat het rijksregisternummer reeds in gebruik is? Meer info hier. 

 

 
 
 
 
 

 

7. MACHTIGINGEN 

 
Een onderneming kan aan een trajectbegeleider van een school, een medewerker van een sector of een 
werkplekbegeleider Syntra Vlaanderen vragen om erkenningsaanvragen in hun naam in te dienen. In dat geval moet 
de onderneming een machtiging geven om de gegevens te mogen beheren en per erkenningsaanvraag een verklaring 
op eer invullen, ondertekenen en meegeven aan de trajectbegeleider of medewerker sector. 
 
 
 

7.1 OVERZICHT MACHTIGINGEN  

 
Ga naar het beheerscherm en klik op ‘Mijn machtigingen’ 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Machtiging%20-%202017.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Verklaring%20op%20eer%20-%202017_meerdere%20mentoren.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Verklaring%20op%20eer%20-%202017_meerdere%20mentoren.pdf
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Je ziet het overzicht van alle organisaties waaraan je een machtiging hebt toegekend, zowel de actieve als niet actieve. 

 
 
 
 

7.2 MACHTIGINGEN BEHEREN 

 
Je kan als onderneming beslissen om machtigingen in te trekken of opnieuw toekennen. 
 
Machtiging intrekken, klik op 

 
Machtiging opnieuw activeren, klik op  

 
 

 
 

8. MENTOREN  

 

8.1 OVERZICHT MENTOREN IN EEN GOEDGEKEURDE ERKENNING 

 
Klik in het dashboard op ‘Erkenningen’ 

 
 
Klik op de linkse menubalk op ‘Behandeld’ of ‘Alle erkenningen’ om een goedgekeurde erkenning op te zoeken. 
Open de detailpagina van de vestiging met een klik op het oogsymbool. 
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Indien er mentoren zijn waarvan het rijksregisternummer ontbreekt krijg je bovenaan de pagina hiervan een melding.  
Klik op ‘Aanvullen’. 

 
 
 
Vervolgens krijgt je de lijst van mentoren waarvoor je het rijksregisternummer moet invullen. 
Klik daarna op ‘Opslaan’.

 
 
 
Klik in de linkse menubalk op ‘Mentoren’ 
Je ziet een overzicht van alle mentoren in deze erkenning. 
Open de detailpagina van de mentor met een klik op het oogsymbool. 
 

 
                                 

 ‘Mag optreden’: de mentor voldoet aan de erkenningscriteria (voor deze vestiging en opleiding). 
       ‘Beschikbaar’: groen vinkje: deze mentor is nog actief in deze vestiging. 
                Rood kruis: deze mentor is niet meer actief in deze vestiging. 
       Rode driehoek: mentor is ongeldig met vermelding van de reden 
 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////// 

 
2.03.2020 Handleiding ondernemingen pagina 39 van 65 

Bovenaan krijg je een overzicht van de goedgekeurde erkenning in samengevouwen versie.  
Klik op de blauwe titel om de inhoud open te vouwen. 

 
 

 
 
 
Daaronder zie je de gegevens van de mentor, de status i.v.m. het uittreksel uit het strafregister en de 
mentoropleiding, en de erkenning criteria waaraan de mentor volgens de indiener voldoet. 

 
 
 
 
In de detailpagina van de mentor kan je de statussen zien i.v.m. het behandelen van het uittreksel uit het strafregister 
en de mentoropleiding. 
Onderaan vindt je de beslissing van het behandelend partnerschap i.v.m. de erkenning criteria voor de mentor. 
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8.2 MENTOREN BEHEREN IN EEN GOEDGEKEURDE ERKENNING 

EEN MENTOR VERWIJDEREN UIT DE ERKENNING. 
 
klik op het rechts kettingsymbool. 

 
 
 
Bevestig dat je de mentor uit de erkenning wil verwijderen. 

 Je kan een mentor die nog verbonden is met een overeenkomst niet verwijderen! 

 
 

MENTOREN TOEVOEGEN AAN EEN GOEDGEKEURDE ERKENNING 
 

Je kan, zonder een nieuwe volledige erkenningsaanvraag in te dienen, een nieuwe mentor of een mentor die binnen 
jouw onderneming gekend is aan een goedgekeurde erkenning toevoegen. 
 

 Voor elke reeds gekende mentor die je aan een goedgekeurde erkenning wil toevoegen moet ook een uittreksel uit het 
strafregister worden opgeladen. 

 
Klik in het dashboard op ‘Erkenningen’. 

 
 
 
Kies in de linkse menubalk ‘Alle erkenningen’. 
Kies bij de zoekcriteria de status ‘Goedgekeurd’ en klik op ‘zoeken’. 
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Open de detailpagina van de erkenning waarbij je een mentor wil toevoegen met een klik op het oogsymbool. 

 
 
 
Klik in de detailpagina in de linkse menubalk op ‘Mentoren’ 

 
 
 

NIEUWE MENTOR TOEVOEGEN 
 

Klik in de detailpagina van de erkenning bij mentoren op ‘+ Nieuwe mentor toevoegen’. 

In de volgende pagina kies je rechts bovenaan voor ‘Nieuwe mentor aanmaken’. 
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Vervolgens vul de gegevens van de mentor in en voeg de verplichte bijlagen toe. 
Klik op ‘Opslaan’.

 
 
 
 

EEN BESTAANDE MENTOR TOEVOEGEN 
 

Klik in de detailpagina van de erkenning bij mentoren op ‘+ Nieuwe mentor toevoegen’. 

In de volgende pagina klik je bij ‘Mentor’ in het veld van ‘Bestaande mentor kiezen’.  
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Kies uit de lijst de mentor die je aan deze erkenning wil toevoegen. 

 
 
 
Duid aan voor welke criteria deze mentor voldoet voor deze opleiding en vestiging.  
Klik op ‘Mentorgegevens aanpassen’ om de gegevens van de mentor te bekijken, aan te passen of bijlagen op te laden.  
Klik daarna op ‘Toevoegen’.

 
 Vanaf 1 september 2019 moet je het uittreksel uit het strafregister artikel 596.2 van de mentor bij de erkenningsaanvraag 

bijvoegen. Dit doe je slechts éénmaal. Wordt deze mentor goedgekeurd dan kan nadien deze mentor aan andere goedgekeurde 
erkenningen of nieuwe erkenningsaanvragen toegevoegd worden en moet je geen uittreksel uit het strafregister meer toevoegen. 

Om een bestaande mentor (van vóór 1 september 2019) waarvoor nog geen uittreksel uit het strafregister werd opgeladen, toe 
te voegen aan een goedgekeurde erkenning moet je eerst het uittreksel uit het strafregister opladen. Je kan zonder dit uittreksel de 
mentor  niet aan een goedgekeurde erkenning toevoegen 
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Nadat je de mentor toevoegde zie je in de detailpagina van de vestiging de toegevoegde mentor(en) met een groen 
vinkje bij ‘Beschikbaar’. 

Wanneer je een nieuwe mentor aan een goedgekeurde erkenning toevoegt wordt de aanvraag voor erkenning van deze mentor 
binnen de 14 dagen behandeld door het bevoegd Sectoraal Partnerschap of Syntra Vlaanderen in opdracht van het Vlaams 
Partnerschap Duaal Leren. Bij goedkeuring zal in het overzicht mentoren bij ‘Mag optreden’ een groen vinkje verschijnen. Pas dan 
kan je deze mentor aanduiden bij de opmaak van een overeenkomst. 

 

 
 
 
 

 

NIEUWE MENTORAANVRAAG VOOR EEN EERDER AFGEKEURDE OF GESANCTIONEERDE MENTOR 
 

Voor een mentor die afgekeurd of gesanctioneerd werd (bv. wegens het niet volgen van de mentoropleiding) kan, 
zodra hij/zij wel aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, opnieuw een erkenningsaanvraag worden ingediend. 
 
Klik in de detailpagina van de goedgekeurde erkenning in de linker menubalk op ‘Mentoren’. 
Klik bij de gesanctioneerde of afgekeurde mentor waarvoor je opnieuw een erkenningsaanvraag voor wil indienen op 
het ronde pijltje. 
 

 
 
Duid aan voor welke criteria deze mentor voldoet voor deze opleiding en vestiging en voeg de verplichte bijlagen toe. 
Klik daarna op ‘Indienen’. 
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9. OVEREENKOMSTEN 

 
Hier kan je  

• overeenkomsten opstellen en registreren  

• Wijzigingen aanbrengen in een overeenkomst 

• alle overeenkomsten van jouw onderneming opzoeken en raadplegen 
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9.1 EEN OVEREENKOMST OPSTELLEN 

 
Bij voorkeur maak je een OAO of SAO op in werkplekduaal.  

 De OAO en SAO wordt opgesteld volgens het model dat vastgelegd werd door de Vlaamse Regering. 

 Een Deeltijdse Arbeidsovereenkomst wordt enkel geregistreerd maar ook dan moet de onderneming erkend zijn. 

 
Zorg dat je alle gegevens bij de hand hebt: 
 

• Ken het type overeenkomst (OAO, SAO) 

• Gegevens van de leerling (naam, voornaam, rijksregisternummer en adres) 

• Voor de minderjarige leerling de gegevens van zijn wettelijke vertegenwoordiger (naam en voornaam) 

• Het opleidingsjaar van de leerling (dit bepaalt de leervergoeding) 

• Naam van de erkende mentor in de vestiging die instaat voor de opleiding van de leerling 

• Uurrooster(s) of gedeelte van het arbeidsreglement (bevat werkuren EN lesuren) 

• Gegevens van de opleidingsinstelling (school op opleidingscentrum) 

• Naam trajectbegeleider 

• Het opleidingsplan (navragen bij de trajectbegeleider) 
 
 
 
Klik in de titelbalk op ‘Overeenkomsten’. 

 
 
 
Klik in de linkse menubalk op ‘werkversie’. 
Klik op ‘+ Nieuwe overeenkomst’. 

 
 
 
Je doorloopt verschillende stappen om de overeenkomst op te maken. Via de stappenlijn kan je zien welke stappen je 
al afgewerkt hebt. 

 Alle vakjes met een * zijn verplicht in te vullen.  

 
 
In de eerste stap vul je de algemene gegevens in over de Overeenkomst. 
 

 
 
Klik telkens in het vak en kies achtereenvolgens het type overeenkomst, de vestiging waar de leerling zal opgeleid 
worden, de naam van de opleiding en de mentor die zal instaan voor de opleiding van de leerling. 

 De grijze vakken “opleiding” en “mentor” kan je pas aanklikken wanneer je een vestiging hebt gekozen.  
 
 
 
 
 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Fiche%20Onderneming%20-%20OAO%20-%20Leervergoeding.pdf
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TYPE OVEREENKOMST 
 
Klik in het veld ‘Type’ en kies het type overeenkomst dat je wil aanmaken. 

 
 OAO: Overeenkomst Alternerende Opleiding; minstens 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkplek  

       SAO: Stageovereenkomst Alternerende Opleiding;  minder dan 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkplek of een 
gesimuleerde werkplek 
DA: Deeltijdse Arbeidsovereenkomst (Enkel mogelijk in Deeltijds Beroeps Onderwijs); minder dan 20 uur per week op de 
werkplek 
DA Sociale Maribel: tewerkstelling in een onderneming uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de 
sociale maribel geldt; meer of minder dan 20 uur per week 

 De keuze OAO of SAO wordt in duaal leren bepaald door het standaardtraject. 

 
 
 
 
Klik in het veld ‘Vestiging’ en typ de eerste letters van de naam van de vestiging of ondernemingsnummer. De lijst met 
erkende vestigingen van jouw onderneming verschijnt. 
Kies de vestiging waar de jongere zal opgeleid worden.  

 Wanneer een vestiging niet in de lijst staat, betekent dit dat deze vestiging nog niet erkend is en zal je eerst een 
erkenningsaanvraag moeten indienen voor de opleiding op deze vestiging. Wanneer de vestiging erkend is, wordt deze toegevoegd 
aan de lijst.  

 
 
 
 
 
Klik in het veld ‘opleiding’. De lijst met erkende opleidingen in deze vestiging verschijnt. 
Kies de opleiding die de leerling gaat volgen. 

 Wanneer de opleiding niet in de lijst staat betekent dit dat de opleiding in deze vestiging nog niet erkend is en zal je eerst een 
erkenningsaanvraag moeten indienen voor de opleiding op deze vestiging. Wanneer de opleiding erkend is, wordt deze toegevoegd 
aan de lijst.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren
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Klik in het veld ‘mentor’. De lijst met erkende mentoren in deze vestiging verschijnt. 
Kies de mentor die zal instaan van de leerling op de werkplek. 

 Indien de mentor die je wil aanduiden niet in de lijst voorkomt voeg je een mentor toe aan de bestaande erkenning. Wanneer de 
mentor volgens de behandelaar voldoet aan de erkenningscriteria zal hij/zij aan de lijst worden toegevoegd.  

 
 
Als laatste vul je de gegevens in van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming.  
klik op ‘Volgende’. 

 De wettelijke vertegenwoordiger is meestal het hoofd van de onderneming (zaakvoerder) of een afgevaardigde.  
 
 
De tweede stap bevat de gegevens van de leerling 

 
Vul de gegevens van de leerling en (eventueel) de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling in en klik op 
‘volgende’. 
 

 
 Jongeren die niet ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister of vreemdelingenregister hebben een Bisnummer of 

kunnen dat aanvragen bij Sigedis (https://www.sigedis.be/nl/inss-form). 

 Kies de nationaliteit door te scrollen of door in het lege veld de eerste letters te typen.   

 Enkel Indien de leerling minderjarig is geef je de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige op.  De wettelijk 
vertegenwoordiger kan een ouder zijn, een voogd of de vertegenwoordiger van een instelling waar de jongere verblijft. 

https://www.sigedis.be/nl/inss-form
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De volgende stap bevat de gegevens van de opleidingsverstrekker 

 
Deze gegevens in deze stap zijn afhankelijk van het type overeenkomst dat je in de eerste stap gekozen hebt. 
Overeenkomst Alternerende Opleiding 
Deeltijdse Arbeidsovereenkomst of deeltijdse Arbeidsovereenkomst sociale Maribel 
 

OVEREENKOMST ALTERNERENDE OPLEIDING (OAO) 

Klik in het veld ‘opleidingsverstrekker’ zodat de lijst met alle opleidingsverstrekkers verschijnt. Kies de school of 
opleidingscentrum door te scrollen of typ de eerste letters.

 
 
 
De adresgegevens van de hoofdzetel van de opleidingsverstrekker worden automatisch ingevuld. 
Is dit niet het adres waar de lessen doorgaan, vink dan het vakje ‘de lesplaats is verschillend van het hierboven 
vermeld adres van de opleidingsverstrekker’ aan.  
Vul dan het adres van de effectieve lesplaats in. 

 De opleidingsverstrekker is de maatschappelijke zetel van de school of het opleidingscentrum. ‘Adres lesplaats’ is waar de 
leerling effectief de lessen zal volgen. Ken je niet alle gegevens, vraag deze dan na bij de school of het opleidingscentrum.   

 

 
 
Vul de gegevens van de vertegenwoordiger opleidingsverstrekker en trajectbegeleider in en klik op ‘volgende’ voor de 
volgende stap. 

 De vertegenwoordiger opleidingsverstrekker is meestal de directeur van de school. 
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DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST OF DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIALE MARIBEL (DA) 

 
Klik in het veld ‘opleidingsverstrekker’ zodat de lijst met alle opleidingsverstrekkers verschijnt. Kies de school of 
opleidingscentrum door te scrollen of typ de eerste letters. 

 
 
 
Het adres van de hoofdzetel van de opleidingsverstrekker wordt automatisch ingevuld. 
Vul de gegevens van de trajectbegeleider in en klik op ‘volgende’ 
 
 
 
De volgende stap bevat de Inhoud van de overeenkomst

 
 
Deze gegevens in deze stap zijn afhankelijk van het type overeenkomst die je in de eerste stap gekozen hebt. 
 
Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) 
Deeltijdse arbeidsovereenkomst en deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale Maribel (DA) 
Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO) 
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OAO 

PERIODE 

Vul de begin-en einddatum van de overeenkomst in.  Je kan de datum zelf invullen in het veld of gebruik maken van 
de kalender: klik op het symbool. 

 De begindatum is de eerste dag van het opleidingstraject van de jongere; dit kan een lesdag zijn of een dag op de 
werkplek. Deze datum mag echter niet vóór de ondertekeningsdatum liggen. 
De einddatum kan je zelf bepalen in overleg met de trajectbegeleider, maar kan nooit later zijn dan het einde van het 
opleidingstraject van de jongere. In de meeste gevallen is dit 30/06.  

 
 

LES- EN WERKUREN 

Vul het aantal les- en werkuren per week in.  
Het totaal van de lesuren en werkuren per week zie je onderaan bij ‘Wekelijkse arbeidsduur’. 

De wekelijkse arbeidsduur moet overeenstemmen met de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is op de 
onderneming. De lesuren en de met lessen gelijkgestelde activiteiten zijn daarin inbegrepen en worden gelijkgesteld met een 
arbeidsuur van 60 minuten. 
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 leerling. 

 
 
 

HET UURROOSTER 

Je voegt het uurrooster in bijlage toe. Klik op ‘bestand kiezen’ en kies het document (enkel Pdf-formaat!) in de 
bestanden op je computer. 

 Het uurrooster vermeldt zowel voor de opleidingsdagen bij de opleidingsverstrekker als in de onderneming: 

• het exacte aanvangs- en einduur 

• het tijdstip en de duur van de pauzes 

 Als het alterneringsschema of de uren op de werkplek niet iedere lesweek identiek zijn, worden de verschillende uurroosters (in 
één Pdf-document) als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Bij een erg variabel uurrooster laad je het gedeelte van het 
arbeidsreglement van je onderneming op waar de arbeidstijdregelingen op vermeld staan. 

 Voorbeeld uurroosters die je kan gebruiken vind je hier. 

 Het uurrooster is een verplicht document om de overeenkomst verder op te maken. Heb je nog geen uurrooster opgemaakt, dan 
kan je (voorlopig) een blanco uurrooster opladen. Bij de registratie van de ondertekende overeenkomst moet je wel het blanco 
document verwijderen en het effectieve uurrooster opladen . 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Voorbeeld%20uurrooster%20SAO.docx
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LEERVERGOEDING 

Klik in het veld ‘maandelijkse leervergoeding en kies de leervergoeding uit de bij decreet vastgestelde vergoedingen 
(met indexeringen van het GMMI) per opleidingsjaar.

 

 De leervergoeding is niet vrij te kiezen, maar is afhankelijk van de vooropleiding en het opleidingsjaar van de leerling. Je kan dit 
navragen bij de trajectbegeleider.  

 ‘Ander bedrag’ kan je enkel gebruiken in volgende situaties:  

• Indien er in de CAO van de sector uitdrukkelijk bepaald wordt dat leerlingen  niet onderworpen zijn aan de leervergoeding maar 
recht hebben op de vergoeding zoals vermeld in de CAO.  

• Indien het een registratie van een overeenkomst betreft met startdatum vóór een indexaanpassing van de leervergoeding  
 
 
 
 

HET OPLEIDINGSPLAN 

Beschik je al over het opleidingsplan dan kan je dit hier opladen. Klik op ‘bestand kiezen’ en kies het document (enkel 
Pdf-formaat!) in de bestanden op je PC. Klik op ‘volgende’ voor de volgende stap. 

 Je kan het opleidingsplan ook nog toevoegen wanneer je de overeenkomst na ondertekening registreert. 

 
 

 
 
 
 

DA EN DA SOCIALE MARIBEL 

 Het opmaken van de deeltijdse arbeidsovereenkomst in het digitaal loket is enkel noodzakelijk voor het registreren van de 
overeenkomst die werd opgemaakt door de onderneming of het sociaal secretariaat van de onderneming. 
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PERIODE 

Vul de begin-en einddatum van de overeenkomst in.  Je kan de datum zelf invullen in het veld of gebruik maken van 
de kalender: klik op het symbool. 

 De begindatum is de eerste dag van het opleidingstraject van de jongere op de werkplek. Deze datum mag echter niet vóór de 
ondertekeningsdatum liggen. 
De einddatum kan je zelf bepalen in overleg met de trajectbegeleider, maar kan nooit later zijn dan het einde van het 
opleidingstraject van de jongere. In de meeste gevallen is dit 30/06.  

 Indien het een overeenkomst onbepaalde duur betreft, selecteer dan ook 30/06 van het laatste schooljaar van het 
opleidingstraject. 

 
 

LES- EN WERKUREN 

Vul het aantal les- en werkuren per week in.  

 

HET UURROOSTER 

Je voegt het uurrooster in bijlage toe. Klik op ‘bestand kiezen’ en kies het document (enkel Pdf-formaat!) in de 
bestanden op je PC. 

 De lesuren en de met lessen gelijkgestelde activiteiten zijn niet inbegrepen in de overeenkomst, maar worden wel in een apart 
uurrooster vermeld. 
Het uurrooster vermeldt zowel voor de opleidingsdagen bij de opleidingsverstrekker als in de onderneming: 

• het exacte aanvangs- en einduur 

• het tijdstip en de duur van de pauzes 

 Als het alterneringsschema of de uren op de werkplek niet iedere lesweek identiek zijn, worden de verschillende uurroosters (in 
één Pdf-document) als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Bij een erg variabel uurrooster laad je het gedeelte van het 
arbeidsreglement van je onderneming op waar de arbeidstijdregelingen op vermeld staan. 

Voorbeeld uurroosters die je kan gebruiken vind je hier. 

 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Voorbeeld%20uurrooster%20SAO.docx
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LEERVERGOEDING 

Vul de maandelijkse leervergoeding in. 
 

 De vergoeding wordt bepaald volgens de CAO (het minimum uurloon van het PC) en enkel voor de opleidingsuren op de 
werkplek. 

 
 
 

OPLEIDINGSPLAN 

Beschik je al over het opleidingsplan dan kan je dit hier opladen. Klik op ‘bestand kiezen’ en kies het document (enkel 
Pdf-formaat!) in de bestanden op je PC. Klik op ‘volgende’ voor de volgende stap. 
 

 Je kan het opleidingsplan ook nog toevoegen wanneer je de overeenkomst na ondertekening registreert. 

 
 

SAO 

PERIODE 

Vul de begin-en einddatum van de overeenkomst in.  Je kan de datum zelf invullen in het veld of gebruik maken van 
de kalender met een klik op het symbool. 
 

 De begindatum is de eerste dag van het opleidingstraject van de jongere; dit kan een lesdag zijn of een dag op de 
werkplek. Deze datum mag echter niet vóór de ondertekeningsdatum liggen. 
De einddatum kan je zelf bepalen in overleg met de trajectbegeleider, maar kan nooit later zijn dan het einde van het 
opleidingstraject van de jongere. In de meeste gevallen is dit 30/06.  
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LES- EN WERKUREN 

Vul het aantal les-en werkuren in.  
Het totaal van de lesuren en werkuren per week zie je onderaan bij ‘Wekelijkse arbeidsduur’. 
 

 De wekelijkse arbeidsduur moet overeenstemmen met de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is op de 
onderneming. De lesuren en de met lessen gelijkgestelde activiteiten zijn daarin inbegrepen en worden gelijkgesteld met een 
arbeidsuur van 60 minuten. 
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 leerling. 

 

HET UURROOSTER 

Je voegt het uurrooster in bijlage toe. Klik op ‘bestand kiezen’ en kies het document (enkel Pdf-formaat!) in de 
bestanden op je PC. 
 

 Het uurrooster vermeldt zowel voor de opleidingsdagen bij de opleidingsverstrekker als in de onderneming: 

• het exacte aanvangs- en einduur 

• het tijdstip en de duur van de pauzes 

 Als het alterneringsschema of de uren op de werkplek niet iedere lesweek identiek zijn, worden de verschillende uurroosters (in 
één Pdf-document) als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Bij een erg variabel uurrooster laad je het gedeelte van het 
arbeidsreglement van je onderneming op waar de arbeidstijdregelingen op vermeld staan. 

 Voorbeeld uurroosters die je kan gebruiken vind je hier. 

 Het uurrooster is een verplicht document om de overeenkomst verder op te maken. Indien nog geen uurrooster opgemaakt hebt, 
kan je (voorlopig) een blanco uurrooster opladen. Bij de registratie van de ondertekende overeenkomst moet je wel het blanco 
document verwijderen en het effectieve uurrooster opladen . 

 

 
 

VERZEKERING 

Vul de risico’s waarvoor de leerling verzekerd is bij de opleidingsverstrekker en op de werkplek. 

 De onderneming is verplicht voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te zorgen. 

 De opleidingsvertrekker zorgt voor een verzekering beperkte ongevallenverzekering voor ongevallen op de werkplek en voor een 
verzekering lichamelijke ongevallen (traject woon-werk en woon-school) en ongevallen in de school. 

 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Voorbeeld%20uurrooster%20SAO.docx


Handleiding 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////// 
 
pagina 56 van 65 Handleiding ondernemingen 2.03.2020 
 

HET OPLEIDINGSPLAN 

Beschik je al over het opleidingsplan dan kan je dit hier opladen. Klik op ‘bestand kiezen’ en kies het document (enkel 
Pdf-formaat!) in de bestanden op je PC. Klik op ‘volgende’ voor de volgende stap. 

 Je kan het opleidingsplan ook nog toevoegen wanneer je de overeenkomst na ondertekening registreert. 

 
 
 
De laatste stap brengt je naar de samenvatting van de overeenkomst. 

 
 
Dit is het overzicht van alle ingebrachte gegevens in ingevouwen versie. Klik op de titels zodat de inhoud verschijnt. 

 
 
Zijn alle gegevens volledig en correct, dan kan je de overeenkomst downloaden en afdrukken.   

 Wanneer het een deeltijdse arbeidsovereenkomst of deeltijdse arbeidsovereenkomst Maribel betreft moet je geen document 
downloaden. Je gebruikt een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst. 

 Druk minstens 3 exemplaren af zodat elke partij een exemplaar krijgt. 

 Nadat de overeenkomst werd ondertekend moet je deze registreren in werkplekduaal.be 

Overeenkomsten die nog niet geregistreerd werden blijven 90 dagen beschikbaar in ‘werkversie’. Daarna worden deze 
automatisch door het systeem verwijderd.  

 
Ga naar ‘overeenkomst registreren’ en klik bij ‘stap 1’ op ‘Downloaden’. 
De overeenkomst verschijnt in Pdf-formaat. Druk het document af zodat alle partijen kunnen ondertekenen. 
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9.2 EEN OVEREENKOMST REGISTREREN  

 
Nadat de overeenkomst door alle partijen werd ondertekend moet je de overeenkomst in werkplekduaal registreren.  
Scan de ondertekende overeenkomst en bewaar ze in een Pdf-formaat op je computer.  
 
Klik in het dashboard op ‘Overeenkomsten’. 

 
 
 
Klik in de linkse menubalk op ‘Werkversie’. 

 
 
Je ziet een overzicht van alle aangemaakte overeenkomsten in werkversie. 
Klik in de lijst met overeenkomsten in werkversie bij de overeenkomst die je wil registreren op het linkse pijl symbool. 

 De ondertekende overeenkomst die opgeladen wordt voor registratie moet dezelfde gegevens bevatten als de gegevens in 
werkplekduaal. M.a.w. er mogen geen wijzigingen aangebracht zijn. Indien er toch iets gewijzigd werd (bv. schrijfwijze naam 
leerling, startdatum, …), dient dit vóór de registratie in werkplekduaal  in de ‘werkversie’ aangepast te worden.  

 Indien je bij de opmaak van de overeenkomst een blanco uurrooster had opgeladen moet je dit nu vervangen door het effectieve 
uurrooster! 

 

 
 
 
Je komt automatisch op het scherm ‘overeenkomst registreren’. 
Indien je het opleidingsplan nog niet had opgeladen moet je dit nu doen. Klik op ‘bestand kiezen’ en kies het 
document bij je bestanden op je computer. 

 het opleidingsplan is noodzakelijk om de overeenkomst te registreren 

 
 
Klik bij stap 3 op ‘bestand kiezen’ en kies de gescande overeenkomst bij je bestanden op je computer. 

 Alle overeenkomsten voor duaal leren en leren en werken moet je registreren, dus ook de deeltijdse arbeidsovereenkomsten. 
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Stap 4 wordt nu actief en je kan de overeenkomst registreren. 

 Registreren van de overeenkomst doe je best onmiddellijk na de ondertekening door alle partijen. 

 De werkversie van een overeenkomst blijft vanaf de aanmaakdatum 90 dagen beschikbaar om af te werken en te registreren. 
Daarna verwijdert het systeem de overeenkomst automatisch.  

 Zodra je een overeenkomst geregistreerd hebt kan je deze niet meer verwijderen. Je kan wel nog  een aantal wijzigingen 
aanbrengen tijdens de looptijd van de overeenkomst (zie Wijzigingen aanbrengen in de overeenkomst na registratie) 

 

 
 
Zodra je de overeenkomst geregistreerd hebt kom je terug in het scherm ‘Overzicht Overeenkomsten’- ‘Werkversie’. 
De geregistreerde overeenkomst staat niet meer in de lijst. 
Klik in de linkse menubalk op ‘Alle overeenkomsten’ om de geregistreerde overeenkomst terug te vinden. 
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 Een geregistreerde overeenkomst krijgt een referentienummer. Met dit nummer kan je later makkelijk een bepaalde 
overeenkomst opzoeken. 

 

 
 
 
 
 

10. OVERZICHT VAN MIJN OVEREENKOMSTEN 

 
Hier kan je het overzicht van alle overeenkomsten in jouw onderneming opzoeken en raadplegen. 
Klik in het dashboard op ‘Overeenkomsten’   
 

  
 
 
Het overzicht in de linkse menubalk is opgedeeld volgens de status van de overeenkomsten (werkversie of 
overeenkomsten). Bij iedere status zie je het aantal overeenkomsten. 

 
 
 
 
 
 

11.1 WERKVERSIE  

 
Alle overeenkomsten die je opmaakte maar niet registreerde kan je hier terugvinden. In de werkversie kan je nog 
steeds wijzigingen aanbrengen, gegevens aanvullen of bijlagen bijvoegen, klik daarvoor op het linkse potlood of pijl 
symbool 
Na ondertekening van de onderneming kan je via de werkversie de overeenkomst registreren. 

 
 

 Potlood symbool: de overeenkomst werd nog niet gedownload voor ondertekening 
      Pijl symbool: de overeenkomst werd reeds gedownload voor ondertekening en kan nu geregistreerd worden. 

 De werkversie van een overeenkomst blijft vanaf de aanmaakdatum 90 dagen beschikbaar om af te werken en te registreren. 
Daarna verwijdert het systeem de overeenkomst automatisch.  

 Indien de overeenkomst niet doorgaat en niet ondertekend werd kan je met een klik op het rechtse symbool (prullenbak) de 
overeenkomst verwijderen. 
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11.2 OVEREENKOMSTEN 

 
Je krijgt een overzicht van alle overeenkomsten die je registreerde.  
Klik op het oogsymbool als je de detailpagina van de overeenkomst wil bekijken. 
Als na verloop van tijd deze lijst sterk uitgebreid is dan kan je een bepaalde overeenkomst zoeken. 
Vul in de grijze kader één of meerdere criteria in en klik op ‘zoeken’. 

 Je kan de lijst oplopend- of aflopend sorteren met een klik op de titels. 

 bij zoekcriteria ‘Leerling’ typ je best enkel de achternaam in  

 

 
 

 
 
 

11. WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE OVEREENKOMST NA REGISTRATIE 

 
In de loop van het traject kunnen bepaalde wijzigingen voorkomen die van invloed zijn op de overeenkomst.  
Sommige wijzigingen moet je enkel registreren in werkplekduaal. Voor bepaalde wijzigingen (Addenda) maak je een 
document op dat ondertekend wordt door alle partijen. Na ondertekening moet dit document opgeladen en 
geregistreerd worden in werkplekduaal. 
 
 
 

12.1 WIJZIGING ZONDER HANDTEKENING 

 
Bij volgende wijzigingen: 

• Mentor 

• Trajectbegeleider 

• Bijlagen (vb. opleidingsplan, uurrooster) 
 
 
Klik in het dashboard op ‘Overeenkomsten’ 
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 Klik in het linkse menu op ‘Overeenkomsten’ 

 
 
Zoek de overeenkomst die je wil wijzigen in de lijst of via de zoekcriteria.  
Open de detailpagina van de overeenkomst die je wil wijzigen met een klik op het oogsymbool. 

 
 
 
Klik bovenaan de pagina op ‘Aanpassen’ 

 
 
 
In het volgende scherm kies je wat je wil aanpassen, vb. de mentor, met een klik op de blauwe titel. 
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Klik in het veld. Kies de mentor die nu zal instaan voor de begeleiding van de leerling en klik op ‘Opslaan’. 
Je moet geen document opladen. 

 Indien de gewenste mentor niet in de lijst staat betekent dit dat de mentor niet in de erkenning werd opgenomen (zie ‘mentoren 
toevoegen aan een erkende vestiging’). 

 
 
 
Je krijgt een melding dat de overeenkomst werd aangepast. 

 
 
 
 

12.2 WIJZIGING MET HANDTEKENING (ADDENDUM) 

 
Bij volgende wijzigingen: 

• Vestiging (werkplek) 

• Lesplaats 

• Periode (verlenging) 

• Les-en werkuren 
 
Ga naar de overeenkomst die je wil wijzigen 
 
 
Opmaak addendum 
 
Klik bovenaan de pagina op ‘Aanpassen’ 

 
 
In het volgende scherm kies je wat je wil aanpassen, vb. de einddatum, met een klik op de blauwe titel. 
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Klik in het veld ‘Einddatum’ en typ de nieuwe einddatum in of maak gebruik van de kalender (symbool). 
Klik op ‘Opslaan’. 

 
 
 
De wijziging werd in werkplekduaal aangemaakt. Vervolgens klik je op ‘registreren’. 

 
 
 
 
Je komt in het scherm ‘Addendum’ met een overzicht van de wijziging die je hebt aangebracht. Controleer de wijziging 
en klik bij stap 1 op ‘downloaden’. Het document verschijnt in Pdf-formaat op je PC. 

 Indien de wijziging niet correct is kan je het addendum nu nog verwijderen met een klik op ‘Verwijderen’. 
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Je kan het addendum nu afdrukken en laten ondertekenen door alle partijen. 

Na ondertekening moet je het ondertekende document zo snel mogelijk registreren en opladen in werkplekduaal. 
 
 
 

12.3 REGISTREREN VAN EEN ADDENDUM 

 
Nadat alle partijen het addendum getekend hebben registreer je het addendum in Werkplekduaal. 
Scan het ondertekend document en sla dit op in Pdf-formaat op je computer. 
 
Ga naar de overeenkomst waar je het addendum wil registreren. 
Klik in de detailpagina in de linkse menubalk op ‘Addenda’. Je ziet onmiddellijk het aangemaakte addendum. 
Klik op ‘Registreren’. 

 Indien de wijziging toch niet wordt doorgevoerd kan je op dit moment het addendum alsnog verwijderen met een klik op het 
vuilnisbakje. 

 
 
 
Klik bij stap 2 op ‘Bestand kiezen’ en kies het gescande document bij je bestanden. 
Klik bij stap 3 op ‘Addendum registreren. 

 
 
 
Het addendum werd geregistreerd en kan je steeds raadplegen in de detailpagina van de overeenkomst. Open de 
detail pagina van het addendum met een klik op het oogsymbool. 
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12. HISTORIEK 

 
Je kan alle wijzigingen die aangebracht zijn in een erkenningsaanvraag, beheerscherm of overeenkomst raadplegen in 
de Historiek. 
 
Klik in het dashboard op Overeenkomsten of Erkenningen. 
Zoek de overeenkomst of erkenning waarvan je de historiek wil raadplegen. 
Open de detail pagina van de overeenkomst of erkenning. 
Klik rechts bovenaan op ‘Historiek raadplegen’ 
 

 
 
Je krijgt een overzicht van de opmaak, de wijzigingen en wie de wijziging heeft aangebracht. 
 

 


