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DUAAL LEREN: WAT IS HET?
U wilt als zaakvoerder of zelfstandige een leerling de kneepjes van het vak aanleren? Super! Zelf een leerling opleiden heeft 
namelijk tal van voordelen:

• Als leerwerkplek leidt u de werknemers van de toekomst op.
• U blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs.
• Er zijn verschillende financiële tegemoetkomingen om uw investering te vergroten.
• U draagt bij aan de professionalisering van de sector.
• Uw onderneming krijgt een positief maatschappelijk imago.

DUAAL LEREN: WAT IS HET?

Duaal leren, dat is vaardigheden ontwikkelen op school én op de werkvloer! De leerling volgt les op school en wisselt af 
met het aanleren en inoefenen van technische vaardigheden in een onderneming. 
 
Deze folder geeft alle nodige informatie voor u als onderneming om aan de slag te gaan met duaal leren. U kan ook steeds 
uw Constructiv-adviseur vragen om u hierbij te ondersteunen!



STAP 1
EEN ERKENNING AANVRAGEN

1. Een erkenning aanvragen
Een erkenning als leerwerkplek aanvragen doet u elektronisch via app.werkplekduaal.be. U kan de erkenning zelf aanvragen 
of dit overlaten aan de school.

Bij het aanvragen van de erkenning moet de volgende informatie worden verstrekt:

1. Kies de opleiding die de leerling zal volgen.

• Een overzicht van alle mogelijke opleidingen bouw vindt u op de website van duaalleren.vlaanderen
• Stem goed af met de school welke erkenning u precies moet aanvragen
• U verklaart dat u de leerling de nodige competenties kan bijbrengen tijdens de opleiding en dat u hiervoor over de 

nodige uitrusting beschikt.

2. Duid een mentor aan in uw bedrijf. Deze mentor:

• heeft geen relevante veroordelingen (een uittreksel van het strafregister opladen, type 596.2)
• is minstens 25 jaar oud (of 23 als een bewijs van vooropleiding in het beroep voorgelegd kan worden)
• heeft vijf jaar praktijkervaring (een uitzondering als een bewijs van vooropleiding in het beroep voorgelegd kan worden)
• kan een pedagogisch attest voorleggen of zal een mentoropleiding volgen

3. U verklaart op eer dat uw onderneming financieel gezond is en geen veroordelingen heeft opgelopen. De bouwsec-
tor hecht veel belang aan veiligheid en welzijn. Bijgevolg zal Constructiv nagaan of uw bedrijf een veilige leerwerkplek 
kan aanbieden.

Een medewerker van Constructiv zal telefonisch contact opnemen om de erkenningsaanvraag te overlopen en meer 
informatie te geven. U kan op dat moment ook uw vragen stellen.

 Æ U kan starten met uw Overeenkomst Alternerende 
Opleiding (OAO) (zie verder).

 Æ  Als u niet akkoord gaat met deze beslissing, kan u een 
beroepsprocedure opstarten. We raden u echter aan om 
eerst contact op te nemen met ons vooraleer u beroep 
aantekent.

Telefonisch contact

Binnen de 14 dagen na uw erkenningsaanvraag ontvangt u per e-mail een antwoord

U bent erkend U bent niet erkend
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Kies de opleiding Uw bedrijf is gezondDuid een mentor aan1 2 3

Meer informatie over het aanvragen van de erkenning is te vinden op de website van het Departement WSE.

4

5

https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren.
https://duaalleren.vlaanderen/opleidingen?f%5B0%5D=study_area_name%3ABouw&f%5B1%5D=study_area_name%3AKoeling%20en%20warmte) 
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/beroepsprocedure-alternerend-leren
https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren


2. De mentor

Wie kiest u als mentor?

De mentor moet van vele markten thuis zijn:

• Veel geduld hebben is essentieel
• Coachingsvaardigheden zijn even belangrijk
• Communicatief sterk staan
• Kennis over de veiligheidsregelgeving is een must

Het is essentieel dat de mentor hiervoor sterk gemotiveerd 
is. Kies dus de juiste persoon als mentor!

Wat is de rol van de mentor?

De mentor sensibiliseert het volledige team dat de leerling 
aanwezig is om een opleiding te volgen, en niet om mee 
te draaien als een volwaardige arbeider. De mentor kan dan 
ook collega’s inschakelen om de leerling te begeleiden.

De mentor ziet erop toe dat het opleidingsplan wordt ge-
volgd. Dit opleidingsplan wordt samen met de trajectbege-
leider opgemaakt en bepaalt wat de leerling moet aange-
leerd krijgen.

De mentor volgt de evolutie van de leerling en bespreekt 
deze samen met de trajectbegeleider van de school.

Wat verwachten leerlingen van een mentor?
• Een gepersonaliseerde en niet-schoolse aanpak. 
• Iemand die hen voldoende vertrouwen geeft en 

mogelijkheden creëert om verantwoordelijkheid te 
nemen en zelfstandig te kunnen werken. 

• Iemand met wie ze een sterke band kunnen opbou-
wen, die tijd maakt, geduld heeft, op een respectvolle 
en eerlijke manier omgaat met hen, aandacht heeft 
voor hun noden, enz.

• Iemand die over vakkennis en pedagogische vaardig-
heden beschikt en weet hoe feedback te geven.

• Een bondgenoot die mee hun rechten op de werkplek 
verdedigt door bv. te zorgen dat er voldoende leerkan-
sen zijn.

Om zich optimaal voor te bereiden is het voor de mentor 
dan ook een voorwaarde de opleiding "mentorschap" te 
volgen.

De mentoropleiding:

De mentor moet een pedagogisch attest kunnen voorleg-
gen. Als de aangeduide mentor hier niet over beschikt, moet 
deze een mentoropleiding volgen. Na ontvangst van de er-
kenning als leerwerkplek heeft de onderneming zes maan-
den de tijd om deze te laten volgen.

Elke mentoropleiding die minstens 8 uur duurt, komt in aan-
merking om te voldoen aan deze verplichting. Er is ook een 
digitaal aanbod te vinden via mentor.constructiv.be.

Eens de mentor de opleiding heeft gevolgd, opent dit ook 
de deur naar onze sectorale groeitrajecten.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw regi-
onaal Constructiv-kantoor. 

Financiële tussenkomsten:
Als de mentor een arbeider uit PC 124 is, voorziet Constructiv 
een financiële tussenkomst. Dit geldt ook voor zaakvoerders 
wanneer zij samen met een arbeider de opleiding volgen.

Bijkomend kan een financiële tegemoetkoming vanuit de 
KMO-portefeuille aangevraagd worden (tot 30 % van de oplei-
dingskost). 

Let op: deze aanvraag dient ten laatste twee weken na de op-
leiding te gebeuren!
Als de mentor al een mentoropleiding gevolgd heeft, be-
zorg dan zo snel mogelijk een kopie van het attest aan uw 
regionaal Constructiv-kantoor.

LET OP! 
Als de mentor niet over een pedagogisch attest beschikt 
en de mentoropleiding niet volgt, wordt de erkenning 
ingetrokken en stopt de overeenkomst van de leerling!

3. Aantal leerlingen dat u kan opleiden
• Het aantal leerlingen dat uw onderneming mag opleiden, wordt bepaald in functie van het aantal arbeiders dat  

tewerkgesteld wordt in de vestigingszetel van de onderneming:

 o minder dan vijf arbeiders: één leerling

 o vijf tot tien arbeiders: twee leerlingen

 o meer dan tien arbeiders: twee leerlingen + een extra leerling per schijf van tien arbeiders
• Het aantal leerlingen met een OAO mag in geen geval het aantal personeelsleden van uw bedrijf overschrijden. 
• Een mentor mag hoogstens één leerling begeleiden. Als u twee leerlingen wil en kan opleiden, moeten er twee mentoren 

aangeduid worden. Beiden moeten over het pedagogisch attest beschikken of de mentoropleiding volgen.
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http://mentor.constructiv.be
http://www.constructiv.be/regios
http://www.constructiv.be/regios
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen




STAP 2
STARTEN MET OAO
Proficiat met uw erkenning als leerwerkplek! 

U kunt nu een overeenkomst afsluiten met een leerling en de school (een school voor voltijds onderwijs, een centrum voor 
deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats).

1. Wat is een OAO?
Een OAO (voluit overeenkomst alternerende opleiding) is de overeenkomst die de combinatie school-leerwerkplek mogelijk 
maakt. Er zijn drie ondertekende partijen: de onderneming, de leerling en de school.

De OAO is voor de leerling een voltijds engagement, wat binnen de bouwsector 40 uur per week inhoudt. De leerling wordt 
drie of vier dagen per week opgeleid op de onderneming, de andere dagen gaat de opleiding door op school.

De leerling ontvangt een vergoeding en heeft recht op betaald verlof.

Leervergoeding (1 augustus 2022).

€ 545,00 Tijdens het eerste jaar van de alternerende opleiding

€ 601,40 Wanneer de leerling

• het 1e jaar van de alternerende opleiding met succes beëindigd heeft
• of de 2e graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft

€ 648,30 Wanneer de leerling

• het 2e jaar van de alternerende opleiding met succes beëindigd heeft 
• of het 1e jaar van de 3e graad secundair onderwijs met succes beëindigd heeft
• of de kwalificatiefase van het buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 3) met succes beëin-

digd heeft

Aandachtspunten:

• De bedragen hierboven zijn wettelijk vastgelegd en moeten door iedereen gevolgd worden. 
• Bij overschrijding van de spilindex zal ook de leervergoeding stijgen.
• Sommige afwezigheden, zoals onbetaalde vakantie of ongewettigde afwezigheid, hebben een invloed op de leerver-

goeding. De leervergoeding zal dan lager liggen. 
• Leerlingen met een OAO hebben geen recht op getrouwheidszegels (eindejaarspremie).
• Overwerk is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Uw leerling die overwerk verricht, heeft recht op overloon en 

inhaalrust.

Vakantieregeling
Elke leerling met een OAO volgt de traditionele schoolvakanties. Het is dus niet zo dat de leerling tijdens deze periodes vol-
tijds naar de werkplek gaat. Deze vakantieperiodes zijn onbetaald verlof, tenzij de leerling reeds enkele dagen betaald verlof 
en inhaalrust heeft opgebouwd. Enkel in de maanden juli en augustus kan de leerling bij u aan de slag als jobstudent.

De opbouw van het betaald verlof verloopt op dezelfde manier als bij werknemers. De leerling bouwt ook inhaalrustdagen 
op. De andere dagen van de schoolvakantie zijn voor de leerling onbetaald verlof.
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Wat in geval van ziekte?
De overeenkomst wordt in dezelfde gevallen (o.a. arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval) geschorst als een arbeids-
overeenkomst.

De leervergoeding waarop de leerling recht heeft wordt de 'gewaarborgde leervergoeding' genoemd. Deze leervergoeding 

wordt betaald door de onderneming.

Minder dan 1 maand anciënniteit

De leerling heeft geen recht op een gewaarborgde leervergoeding.

Vanaf 1 maand anciënniteit

De leerling heeft recht op de gewaarborgde leervergoeding:

• Van de 1ste tot en met de 7de kalenderdag: 100%
• Van de 8ste tot en met de 14de kalenderdag: 85,88%
• Van de 15de tot en met de 30ste kalenderdag: 25,88%. 

Na deze periode valt de leerling terug op een vergoeding vanuit het ziekenfonds.

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Fiche%20Onderneming%20-%20OAO%20-%20Leervergoeding_0.pdf
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding/leervergoeding-overeenkomst-van-alternerende-opleiding


Beëindiging van de overeenkomst
Tijdens de eerste dertig dagen van de overeenkomst kan de onderneming of de leerling, zonder specifieke reden de over-
eenkomst beëindigen. U moet dan een opzegtermijn van 7 dagen respecteren.

Tijdens de hele looptijd van de overeenkomst kan deze op vraag van één van de partijen of in onderling overleg beëindigd 
worden. Telkens zijn er specifieke regels van toepassing. Meer informatie vindt u op de website van het Departement WSE. 
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https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1608207921/Infofiche_voor_de_onderneming_-_Be%C3%ABindiging_van_de_overeenkomst.pdf


3. Praktische zaken
• Bezorg een exemplaar van de overeenkomst aan uw sociaal secretariaat
• Breng de Dimona-aangifte in orde en neem de leerling mee op in uw DmfA-aangifte
• Vraag een RSZ-nummer aan als u er nog geen heeft.

4. Maak goede afspraken met de leerling en school 
Duaal leren moet in de eerste plaats gaan om leren. Op school, en inderdaad: ook op de werkvloer. Verwacht niet dat leer-
lingen al bijna perfecte werknemers zijn. Het is daarom zeer belangrijk om het opleidingsplan grondig te overlopen met de 
school.

Ontdek onze gouden tips om de communicatie met de school te verbeteren. 
Enkele voorbeelden

• Maak de zaken duidelijk! Overloop het arbeidsreglement met de leerling. Denk aan: aanvangs- en einduur, ophaalplaats, 
gebruik van gsm, wie te contacteren in geval van ziekte.

• Verdeel de taken duidelijk! Denk samen met de mentor en de school hoe jullie samen zullen begeleiden en opleiden: elk 
binnen zijn rol. Vraag waar nodig ondersteuning aan de school.

• Zorg voor een korte communicatielijn: zoek naar een manier om vlot met de school te communiceren bijv. via telefoon, 
sms, Whatsapp of Messenger.

• Voor een goede opvolging komt de trajectbegeleider best tweemaal per maand langs. Als er op regelmatige basis bezoe-
ken gebeuren, dan hoeven deze niet lang te duren.

2. Een overeenkomst sluiten

1. Maak een afspraak met de trajectbegeleider van de 
school en spreek duidelijk af wat de wederzijdse ver-
wachtingen zijn (bv. wat kan aangeleerd worden op de 
werkvloer en op school, wat is de voorkennis van de 
leerling)

2. Maak een overeenkomst op met de school en de leerling.

Neem dan contact op met een school! Dit kan bijvoorbeeld 
met:
• een school voltijds onderwijs
• een centrum voor deeltijds onderwijs
• een Syntra-lesplaats
• Zet uw werkplek in de kijker via Bildr.be!
Zoek een school in je buurt via de website Duaal leren of 
neem contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor.

U kent al een leerling U kent nog geen leerlingA B

Meer informatie over de OAO kunt u vinden op de website van het Departement WSE.

https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Gouden-tips-voor.aspx
http://Bildr.be
https://lesplaatsen.werkplekduaal.be/
http://www.constructiv.be/nl-BE/Regios.aspx
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding


STAP 3
TIJDENS DE OAO

1. Bewaak de veiligheid van de leerling op de werf
Wist u dat:

• u een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten voor de leerling?
• u persoonlijke beschermingsmiddelen en kledij moet voorzien voor de leerling?
• u als onderneming een risicoanalyse moet uitwerken voordat de leerling bij u aan de slag gaat? Hierin worden de ver-

eiste preventiemaatregelen bepaald om de risico’s waaraan een leerling kan worden blootgesteld tijdens de uitvoering 
van zijn werk, te minimaliseren.

• onthaal verplicht is? De onderneming informeert de leerling over mogelijke risico’s en preventiemaatregelen (bvb a.d.h.v. 
de onthaalbrochure en een werkpostfiche).

• u zich moet aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW1)? Dit is een wettelijke 
verplichting, ook voor zelfstandigen die een leerling opleiden.

• het gezondheidstoezicht van de leerling dient te gebeuren voor het begin van de tewerkstelling?  
Contacteer hiervoor uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). Niet de school!

• leerlingen bepaalde taken niet mogen uitvoeren? (Zie dossier 151 Jongeren in de bouw, blz. 9) 

Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor voor verdere ondersteuning en informatie.
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1.  Een EDPBW is een organisatie die de wettelijke opdracht heeft om de werkgever bij te staan bij het uitwerken van preventiemaatregelen. Deze maatregelen zorgen er-
voor dat de leerling extra bescherming krijgt op het werk. Leerlingen zijn vaak onervaren en hebben een beperkt inzicht in de arbeidsrisico’s. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. 
Meer informatie over welzijn op het werk vindt u in de Preventiegids voor startende ondernemingen. 

https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Voordelen-en-ondersteuning/Onthaal-van-nieuwe-arbeiders.aspx
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4262/NL
http://www.constructiv.be/regios
http://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Voordelen-en-ondersteuning/Specifieke-begeleiding-bouwbedrijven/Preventiegids-voor-startende-ondernemingen.aspx


3. Specifieke zaken voor de bouwsector

• Weerverlet
 o De overeenkomst met de leerling wordt geschorst voor de duur van de tijdelijke werkloosheid en de leerling wordt 

in tijdelijke werkloosheid geplaatst. Als het weerverlet op een lesdag valt, volgt de leerling gewoon les en hoeft de 
overeenkomst niet geschorst te worden.

 o Bij tijdelijke werkloosheid bezorgt u uw leerling een controleformulier C3.2A waarmee deze de dagen tijdelijke werk-
loosheid kan (laten) registreren volgens de procedure die geldt voor bouwvakarbeiders.

• Construbadge
 o Personen die actief zijn binnen het paritair comité van de bouwsector, ontvangen hun persoonlijke Construbadge. 

Deze kaart wordt automatisch verstuurd naar het adres van de leerling wanneer de Dimona-aangifte in orde is ge-
bracht

• Inhaalrustdagen
 o Als de leerling meer dan 38 uren per week presteert (zowel op school als in de onderneming), bouwt de leerling in-

haalrustdagen op zoals een arbeider. Deze dagen kunnen opgenomen worden tijdens de schoolvakanties. Voor deze 
dagen behoudt de leerling dus de leervergoeding.

• Reiskosten
 o De onderneming komt tussen in de verplaatsingskosten.
 o De leerling heeft recht op de mobiliteitsvergoeding.

2. Financiële tussenkomsten
Vergeet niet na te gaan welke ondersteunende overheidsmaatregelen voor uw onderneming van toepassing zijn!

• Als werkgever komt u in aanmerking voor een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen van de mentor: maximaal  
€ 800 per kwartaal als de mentor een werknemer is en over een pedagogisch attest beschikt.

• Vraag tijdig uw stagebonus aan en wijs de leerling erop dat deze een startbonus kan krijgen. De aanvraag moet vóór 31 
december na het einde van het schooljaar ingediend worden. De bonus bedraagt € 500 voor de eerste twee jaren, en  
€ 750 voor het laatste opleidingsjaar. Als de leerling ouder was dan 18 jaar bij de eerste toekenning, ontvangt u maximaal 
tweemaal de bonus van € 500.

• Vanaf 1 januari van het jaar waarin uw leerling 19 wordt, valt de OAO onder de volledige RSZ-onderwerping. U zal dus 
meer moeten bijdragen. Deze meerkosten kan u in Vlaanderen bijna volledig terugkrijgen via volgende maatregelen: 

 o De doelgroepvermindering leerlingen. Maximaal € 1000 per kwartaal.
 o De structurele vermindering. Het bedrag is van verschillende factoren afhankelijk. 

4. Competenties aanleren op een andere plaats 

Het gebeurt regelmatig dat u als leerwerkplek niet kan instaan voor het aanleren van alle competenties en vaardigheden 
die een leerling tijdens de opleiding moet leren. In dat geval zijn er de volgende oplossingen:

• De opleiding spreiden over verschillende ondernemingen
• De leerling tijdens een korte periode enkele competenties bij een andere werkgever laten aanleren
• De school laten instaan voor het aanleren van deze competenties
• Samen met de school een oplossing zoeken binnen het aanbod van:

 o VDAB
 o leerlingenopleidingen van Constructiv (samen met andere leerlingen en hun leerkracht)
 o werknemersopleidingen van Constructiv

Voor meer informatie over opleidingen en sectorale tussenkomsten kan u contact opnemen met  
uw regionaal Constructiv-kantoor.
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https://www.vlaanderen.be/mentorkorting
https://www.vlaanderen.be/stagebonus
https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/structuralreduction.html
http://www.constructiv.be/nl-BE/Regios.aspx


STAP 4
WAT NA DE OAO?

Als u de jongere aanwerft als bouwvakarbeider en deze jonger is dan 27, kan u een BouwIngroeiBaan opstarten.

U voorziet dan een mentor voor de jongere, stippelt een opleidingstraject uit en organiseert een functioneringsgesprek 
na een half jaar. Als beloning voor dit engagement ontvangt u een premie van € 1.000. Ook voor de jongere is een premie 
voorzien.

Voor meer informatie rond opleidingen en sectorale tussenkomsten kan u contact opnemen met  
uw regionaal Constructiv-kantoor.

STAP 4

School

Naam van leerling

Naam opleiding

Naam onderneming

Contactpersoon Constructiv algemeen

Contactpersoon school + tel.

Startdatum en einddatum

Volgjaar leerling

Contactpersoon onderneming + tel.

Constructiv welzijnsadviseur

PRAKTISCHE GEGEVENS VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING

http://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/De-BouwIngroeiBaan-(BIB).aspx
http://www.constructiv.be/regios


Meer info? 

Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor!

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

antwerpen

Theodoor Van Rijswijckplaats 8 bus 4 
2000 Antwerpen 

t 03 224 78 10  

ant@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

vlaams-BraBant

Dreefstraat 8 
3001 Leuven - Heverlee

t 016 27 04 00  

vlb@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

limBurg

Bouwcampus
Wetenschapspark 33
3590 Diepenbeek

t 011 30 12 40 

lim@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor

oost-vlaanderen

Tramstraat 59 
9052 Zwijnaarde

t 09 338 55 10  

ovl@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

Brussel

Sint-Jansstraat 2
1000 Brussel

t 02 209 67 63  

bru@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

west-vlaanderen

Kortrijksestraat 389 B 
8500 Kortrijk 

t 056 24 55 40  

wvl@constructiv.be

www.constructiv.be

+ banner Bildr met QR-
code/url


