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Agenda

1. Situering

2. De werkregisseur: SYNTRA Vlaanderen

3. Concreet: op weg naar krachtige 
leeromgevingen binnen 
leerondernemingen voor elke leerling

4. Overeenkomsten



Situering

DUAAL LEREN als VOLWAARDIGE LEERWEG

= combinatie werkplekleren + les in school of centrum 
deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats

↓

Verschillende doelstellingen o.a.

1. Opwaardering Leren en Werken

2. Eenvormig statuut (overeenkomst) van Leren en 
Werken en Toekomstig Duaal

3. Meer werkplekleren in arbeidsmarktgericht onderwijs

4. Voldoende kwaliteitsvolle werkplekken

…



Situering

Eerste stappen:

– Decreet m.b.t. overeenkomsten en erkenningen 
werkplek: 

• Overeenkomsten                                              
= eenduidig statuut leerling

• Erkenningen   
= kwaliteitsvolle werkplekken + alternering

– Proefproject schoolbank op de werkplek           
= aantal studierichtingen worden duaal ingericht              
= standaardtrajecten uitwerken



Situering

• Win-win creëren voor

– Leerling: competentieontwikkeling, concrete 

werkervaring, meer kansen op de arbeidsmarkt en 

kwalificaties

– Onderneming: competenties en talenten van 
potentiële medewerkers ontdekken, ontwikkelen en 
versterken

– Onderwijs: integratie werkplekleren en zo 

opwaardering arbeidsmarktgericht onderwijs (TSO, 

BSO en Leren en Werken)

– Samenleving: afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, 

meer gekwalificeerde jongeren, meer werkgelegenheid 

etc.
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Regisseur werkplek duaal leren

Conceptnota bis: 5 grote taken voor de werkregie

1. Netwerk uitbouwen van leerondernemingen –
KWANTITEIT

2. Partnerschappen stimuleren

3. Werkplek als krachtige leeromgeving –
KWALITEIT

4. Monitoring 

5. Visie ontwikkelen



Regisseur werkplek duaal leren

Conceptnota bis: 5 grote taken voor de werkregie

1. Netwerk uitbouwen van leerondernemingen –
KWANTITEIT

2. Partnerschappen stimuleren

3. Werkplek als krachtige leeromgeving –
KWALITEIT

4. Monitoring: cijfers, signaalfunctie,…

5. Visie ontwikkelen: innovatie, digitalisering,…
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Netwerk van leerondernemingen

SYNTRA Vlaanderen bouwt een netwerk van 
leerondernemingen uit via:

- Digitale erkenningstool www.werkplekduaal.be

- Informeren van ondernemingen in samenwerking 
met diverse partners 

� Ambitie = voor elke leerling een 
geschikte leeronderneming



Werkplek als krachtige leeromgeving

DECREET OAO: erkenningsprocedure

• Eerste stap op weg naar netwerk van 

leerondernemingen die kwalitatieve werkplekken 

en krachtige leeromgevingen zijn

• Toewerken naar een lijst van erkende bedrijven 

� erkenning geldt voor 5 jaar



Werkplek als krachtige leeromgeving

Erkenningscriteria:

• Mentor = 25 jaar + 5 jaar praktijkervaring in beroep

– Afwijking mogelijk door Vlaams Partnerschap

• 23 jaar + bewijs vooropleiding beroep 

• < 5 jaar praktijkervaring + bewijs vooropleiding beroep

• Organisatie en bedrijfsuitrusting 

– Vb. PC bij opleiding administratief medewerker, heftruck voor opleiding 

bestuurder heftruck,…

• Financiële draagkracht

• Geen veroordelingen

– Afwijking mogelijk door Vlaams Partnerschap

• Veroordeling niet relevant vb. bepaalde verkeersboete



Werkplek als krachtige leeromgeving

Hoofdactiviteit maar misschien ook

– Administratief medewerker

– Magazijnwerker

– …

↓

• Informeren naar opleidingsmogelijkheden bij 
Centra deeltijds onderwijs, Syntra-lesplaatsen 
en/of scholen in de omgeving

– Leerlingen = vaak afhankelijk van openbaar vervoer of 
fiets 

– Overzicht opleidingsmogelijkheden

• werkplekaanbod@syntravlaanderen.be



Werkplek als krachtige leeromgeving: 
erkenning aanvragen

Erkenning kan worden aangevraagd door:

- Onderneming zelf

- Opleidings- en onderwijsverstrekkers (o.b.v. 
verklaring op eer)

www.werkplekduaal.be

Handleidingen, helpdesk, 
werkplekbegeleiders,…







Werkplek als krachtige leeromgeving: 
erkenning aanvragen

Onderneming toevoegen o.b.v. 
ondernemingsnummer

↓

Vestiging(en) toevoegen o.b.v. vestigingsnummer 
(KBO)

↓

Erkenning(en) aanvragen o.b.v. criteria

1. opleiding kiezen uit lijst

2. mentor vermelden (verklaring leeftijd en ervaring)

3. verklaring betreffende andere criteria 
(opleidings- en onderwijsverstrekker via verklaring op eer)



Regisseur werkplek duaal leren

Conceptnota bis: 5 grote taken voor de werkregie

1. Netwerk uitbouwen van leerondernemingen –
KWANTITEIT
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4. Monitoring 
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Partnerschappen stimuleren: 
Vlaams partnerschap – Sectorale partnerschappen

Vlaams Partnerschap en Sectorale 
Partnerschappen = organen waarin alle 
relevante werk- en onderwijspartners zetelen

SYNTRA Vlaanderen neemt het voortouw in de 
werking van het Vlaams Partnerschap Duaal 
Leren en werkt mee aan de uitbouw Sectorale 
Partnerschappen



Werkplek als krachtige leeromgeving: 
van aanvraag tot beslissing

Aanvraag

↓

Doorgestuurd naar Vlaams Partnerschap of Sectoraal 
Partnerschap

↓

Beoordeling erkenningsaanvraag = Erkenningscriteria worden 
nagegaan  

↓              

Beslissing = goedkeuring of afkeuring

Doorlooptijd aanvraag � beslissing = 14 dagen



Werkplek als krachtige leeromgeving: 
van aanvraag tot beslissing

Goedkeuring - Afkeuring

↓ ↓

Erkend leerbedrijf Beroep mogelijk

↓

Overeenkomst mogelijk

voor opleiding waarvoor

bedrijf erkend werd



Werkplek als krachtige leeromgeving: 
info

Onderneming wil zich aanbieden om werkplek te worden

↓

Uniek loket:

werkplekaanbod@syntravlaanderen.be

↓

Dispatchen door

werkregisseur

Sectoraal Partnerschap Vlaams Partnerschap

↓ ↓

Sector neemt contact op Werkplekbegeleider SVL 

↓ neemt contact op/bezoek ter 

Erkenning aanvragen plaatse
↓

Erkenning aanvragen



Als school/Syntra op zoek naar krachtige 
leeromgevingen?

Eigen netwerk aanspreken

↓

Nood aan werkplek

↓

werkplekgevraagd@syntravlaanderen.be

↓

Dispatchen door

werkregisseur

Sectoraal Partnerschap Vlaams Partnerschap

↓ ↓

Sector neemt contact op Werkplekbegeleider SVL 

neemt contact op + levert 

lijst met leerbedrijven in 

de regio
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KWALITEIT
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Werkplek als krachtige leeromgeving -
KWALITEIT

SYNTRA Vlaanderen zet kader en lijnen uit 
m.b.t. de werkplek als krachtige 
leeromgeving:

- Mentortrajecten

- Generiek mentortraject (werkplek21)

- Tender mentortrajecten

- WORK IN PROGRESS
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Aan de slag in een krachtige leeromgeving

Je hebt

- Informatie ingewonnen

�www.werkplekduaal.be

� school/Syntra in de buurt

�werkplekaanbod@syntravlaanderen.be

- De erkenning(en) aangevraagd

�www.werkplekduaal.be

- Een ‘match’ met een jongere (i.s.m. school/Syntra)

↓

NU : AAN DE SLAG MET EEN 
OVEREENKOMST



Aan de slag in een krachtige leeromgeving

PROEFPROJECTEN DUAAL

Standaardtraject bepaalt ≥ 20u/week of < 20u/week 
werkplek

- ≥ 20u/week: Overeenkomst alternerende opleiding 

- < 20u/week: Stageovereenkomst alternerende 
opleiding
Ook nog deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel mogelijk

LEREN EN WERKEN (Syntra/DBSO)

- Overeenkomst alternerende opleiding

- Deeltijdse arbeidsovereenkomst (sociale maribel)



Aan de slag in een krachtige leeromgeving –
Overeenkomst alternerende opleiding (OAO) 

• 3 partijen: Leerling – Onderneming –
opleidingsinstelling

• Voor een opleiding � einddatum = uiterlijk het 
voorziene einde van het opleidingstraject 

• Normale voltijdse arbeidsduur in de onderneming
= 38u/week 
Ook mogelijk: Bouw bv. 40u/week (12 inhaalrustdagen)  of 
39u/week (6 inhaalrustdagen) of 36u/week of …



Aan de slag in een krachtige leeromgeving –
Overeenkomst alternerende opleiding (OAO) 

• Tijdens schoolvakanties = leerling voltijds op de 
werkplek
Uitzondering: OAO in voltijdse school:Evenveel vakantie als 
leerling in niet-duale opleiding voltijds onderwijs = Vrij in 
schoolvakanties of recuperatie wat gewerkt wordt in de 
schoolvakanties

• 29% - 32% - 34.5% van het GGMMI = 

€444,30 - €490,30 - €528,60 (verhoging verwacht in juni)

• RSZ-bijdragen voor vakantiegeld (arbeiders +/- 16%) 

� meerkosten RSZ (leerling +18j) gerecupereerd via structurele 
vermindering en doelgroepvermindering jongeren



Aan de slag in een krachtige leeromgeving –
Overeenkomst alternerende opleiding (OAO) 

• Onderneming maakt vóór de start in orde:

– Dimona-aangifte

– Arbeidsongevallenverzekering

– Externe dienst voor preventie en bescherming 
op het werk 

– Arbeidsreglement

�Informeren bij sociaal secretariaat, 
verzekeringsagent,…



Aan de slag in een krachtige leeromgeving –
Overeenkomst alternerende opleiding (OAO) 

Tegemoetkomingen:

Stagebonus einde opleidingsjaar

= 1ste/2de jaar €500 – 3de jaar €750 

� leerling leerplichtig bij start OAO

� enkel voor OAO binnen DBSO en 
SYNTRA, niet binnen voltijds onderwijs

� startbonus voor leerling indien 
geslaagd



Aan de slag in een krachtige leeromgeving –
Overeenkomst alternerende opleiding (OAO) 

Tegemoetkomingen

Doelgroepvermindering mentors

= €800 RSZ-vermindering per kwartaal (mentor 

met arbeidsovereenkomst + 5 jaar ervaring + 
erkende mentoropleiding) 

= per schijf van 5 leerlingen

� ook voor DA en SAO



Aan de slag in een krachtige leeromgeving –
Overeenkomst alternerende opleiding (OAO) 

Enkele principes:

• Kindergeld blijft behouden (Let op met toeslagen)

• Leerling betaalt geen belastingen

• Leerling kan nog fiscaal ten laste zijn van de ouders = 
afhankelijk van gezinssituatie

• Leerling bouwt rechten op: ziekte-uitkering, 
werkeloosheidsuitkeringen, pensioen

- 18-jarigen: GEEN…

• zondagwerk (enkele uitzonderingen)

• nachtwerk (enkele uitzonderingen)

• overuren (enkel uitzonderlijke omstandigheden)



Aan de slag in een krachtige leeromgeving –
Stageovereenkomst alternerende opleiding

• <20u/week reële werkplek

• Dimona-aangifte zonder Dmfa vereist

• Enkel binnen schoolbank op de 
werkplek en toekomstig duaal

• Geen verloning

• Schoolvakanties

• Geen sociale rechten opgebouwd



Aan de slag in een krachtige leeromgeving –
Deeltijdse arbeidsovereenkomst

• <20u/week reële werkplek

• Enkel binnen DBSO

• Voltijds engagement leren en werken = min 
28u/week

– Les = 15u/week

– DA = minstens 13u/week

• Loon = afh. CAO sector (~ kinderbijslag, fiscaal ten laste)

• Verlof volgt regeling bedrijf/sector

• Sociale rechten opgebouwd in verhouding tot 
aantal gewerkte uren



Aan de slag in een krachtige leeromgeving –
Deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel

• Zowel < als ≥ 20u/week reële werkplek

• Mogelijk in voltijds onderwijs, DBSO en leertijd

• Non-profitsector

• Vermindering loonkost

• Voltijds engagement leren en werken = min 28u/week

– Les = 15u/week (DBSO) – 8u/week (SYNTRA)

– DA = minstens 13u/week (DBSO) – 20u/week (SYNTRA)

• Lijst paritaire comités en sub-comités

• Verlof volgt regeling bedrijf/sector

• Sociale rechten opgebouwd in verhouding tot aantal 
gewerkte uren



Waar kan je terecht met al jouw vragen?

Duaalleren@syntravlaanderen.be

www.werkplekduaal.be

An.huls@syntravlaanderen.be


