
Erkenning aanvragen als werkplek voor (duale) jongeren: 2 opties 

1. Via Atlas College, School & Werk (trajectbegeleider) 

a. Document ‘verklaring op eer’ invullen + ondertekenen (zaakvoerder + mentor) 

b. Mentor aanduiden van minstens 25 jaar en met minstens 5 jaar ervaring voor de 

begeleiding van de jongere op de werkvloer 

i. MODEL 596.2 bewijs goed gedrag & zeden voorleggen 

ii. Bereid zijn om binnen de 6 maanden/1 jaar een mentoropleiding te volgen 

(eenmalig, 1 of 2 dagen via de sector) 

c. Info en docs (verklaring op eer + model 596.2) doorgeven aan de trajectbegeleider van 

het Atlas College, School & Werk; deze dient de erkenningsaanvraag in. 

 

2. Zelf de erkenningsaanvraag doen:  

a. Inloggen via het digitale loket app.werkplekduaal.be: Erkenning als leeronderneming in 

het kader van alternerend leren | Vlaanderen.be (doorklikken naar ‘vraag een 

erkenning aan’)  

 

 
b. De # stappen doorlopen, per opleiding (! Vraag na bij de trajectbegeleider van de school 

welke opleidingen interessant kunnen zijn) 

 

Eens de erkenning aangevraagd is, heeft Brussel (Vlaams Partnerschap Duaal Leren/Sectorale Partnerschap) 

2 weken de tijd om de aanvraag te behandelen. Ze nemen meestal contact op met het bedrijf om o.a. de 

activiteitenlijst door te nemen. Belangrijk is om deze zo breed mogelijk te interpreteren.(hoe meer activiteiten 

er aan bod komen, hoe groter de kans op goedkeuring) 

Na goedkeuring kan er onmiddellijk een zogenaamde OAO opgemaakt worden = Overeenkomst 

Alternerende Opleiding.  

• Leervergoeding max. €648,30 per maand 

• Sociale verplichtingen: RSZ-aangifte, DIMONA-aangifte, ongevallenverzekering, enz.) 

• Jongere werkt 3 dagen per week (en gaat 2 dagen per week naar school) 

• Jongere werkt in principe niet tijdens schoolvakanties 

• # financiële voordelen:  

o doelgroepvermindering mentor (€800 per kwartaal RSZ) 

o stagebonus (€500 / €750 per schooljaar / 40% fiscaal voordeel natuurlijke persoon) 

o eventuele sectorgebonden voordelen / premies 

Meer details  terug te vinden in de overzichtelijke infofiches per thema via Overeenkomst van Alternerende 

Opleiding | Vlaanderen.be (stukje naar beneden scrollen) 

https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren
https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding

