VERKLARING OP EER – ERKENNINGSAANVRAAG WERKPLEK DUAAL LEREN
Indien de vertegenwoordiger van de onderneming/organisatie de erkenningsaanvraag niet zelf indient in het digitale loket
app.werkplekduaal.be, moet hij twee zaken doen: 1) een machtiging invullen, zodat de gemachtigde de erkenning kan aanvragen
in het digitale loket en 2) voor elke erkenningsaanvraag dit document “verklaring op eer” invullen, waarin de vertegenwoordiger
verklaart dat de onderneming/organisatie en de mentor(en) aan de erkenningscriteria voldoen.

Gegevens vertegenwoordiger en onderneming/organisatie
Ondergetekende (voor- en achternaam): ............................................................................................................................................................
Vertegenwoordiger van:
de onderneming/organisatie (naam): .........................................................................................................................................
met ondernemingsnummer: ..........................................................................................................................................................
contactpersoon onderneming (voor- en achternaam): ............................................................................................................
telefoon: ……………………………………… e-mail: ......................................................................................................................................
Vraagt hierbij een erkenning aan om werkplekken aan te bieden voor:
de opleiding: ...........................................................................................................................................................................................
op de vestigingsplaats (naam, adres): ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
contactpersoon vestiging (voor- en achternaam): .....................................................................................................................
telefoon: ……………………………………… e-mail: ......................................................................................................................................
aantal werknemers vestiging: ………………………………… aantal aangeboden werkplekken: .....................................
Paritair comiténummer: ....................................................................................................................................................................
 Vul het paritair comiténummer in waartoe de leerling zal behoren. Met vragen kun je terecht bij je sociaal
secretariaat. Het paritair comiténummer bepaalt het partnerschap dat je erkenningsaanvraag zal behandelen.

ERKENNINGSCRITERIA
Om erkend te kunnen worden als leerwerkplek moet de onderneming/organisatie voldoen aan een aantal
erkenningscriteria:
•

De onderneming moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te
waarborgen.
 Deze vereiste van financiële draagkracht is ingegeven door een zorg van stabiliteit en continuering van de

onderneming, zodat de leerling zijn opleiding in deze onderneming kan voleindigen. Het gaat hier bijvoorbeeld om
solvabiliteit, economische leefbaarheid, en dergelijke meer.

•

De onderneming mag geen veroordelingen opgelopen hebben.
 Hiermee wordt bedoeld dat de onderneming geen veroordelingen mag hebben opgelopen die de continuïteit van de
onderneming in het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de
lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke veroordelingen, RSZ-veroordelingen en dergelijke
meer.

•

De onderneming voldoet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting om de opleiding op de werkplek
overeenkomstig het opleidingsplan mogelijk te maken.

•

De onderneming moet minstens één mentor aanduiden. Elke mentor moet voldoen aan de erkenningscriteria.
 Hiermee wordt bedoeld dat de onderneming iemand moet aanduiden die instaat voor de opleiding en begeleiding van
de lerende op de werkplek.

o

De mentor moet van onberispelijk gedrag zijn.
 Hieronder wordt verstaan dat de mentor geen veroordelingen mag hebben opgelopen die van die aard zijn dat
geen kwalitatieve en veilige leeromgeving kan gewaarborgd worden.

o

De mentor moet ten volle 25 jaar zijn en minstens vijf jaar praktijkervaring hebben in het beroep
waarvoor een erkenning aangevraagd wordt.
 Het partnerschap dat de erkenning verleent kan de leeftijd terugbrengen tot 23 jaar en/of een afwijking op de
vereiste praktijkervaring verlenen indien een bewijs van vooropleiding voorgelegd wordt. Als bewijs van
vooropleiding komt elk studiebewijs is 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.

VERKLARING OP EER
Ondergetekende verklaart het volgende op eer (gelieve aan te vinken):
 De onderneming heeft voldoende financiële draagkracht om de continuïteit van de onderneming te
waarborgen.
 De onderneming heeft geen veroordelingen opgelopen die van die aard zijn dat de continuïteit van de
onderneming in het gedrang komt of een goede leeromgeving niet gewaarborgd kan worden.
 De onderneming (vestiging) voldoet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting om de opleiding op
de werkplek overeenkomstig het opleidingsplan mogelijk te maken.
 De onderneming duidt minstens één mentor aanduidt die instaat voor de opleiding en begeleiding van de
lerende op de werkplek.

Mentor 1
Voor- en achternaam: .............................................................................................................................................................................................
Rijksregisternummer: ...............................................................................................................................................................................................


De mentor heeft geen veroordelingen opgelopen die van die aard zijn dat geen kwalitatieve en
veilige leeromgeving geboden kan worden.




De mentor is minstens 25 jaar. OF
De mentor is minstens 23 jaar en kan een bewijs van vooropleiding in het beroep voorleggen.




De mentor heeft minstens vijf jaar praktijkervaring in het beroep. OF
De mentor heeft minder dan vijf jaar praktijkervaring in het beroep, maar kan een bewijs van
vooropleiding in het beroep voorleggen.

Gelieve dit bewijs als bijlage toe te voegen.

Gelieve dit bewijs als bijlage toe te voegen.

Mentor 2
Voor- en achternaam: .............................................................................................................................................................................................
Rijksregisternummer: ...............................................................................................................................................................................................


De mentor heeft geen veroordelingen opgelopen die van die aard zijn dat geen kwalitatieve en
veilige leeromgeving geboden kan worden.




De mentor is minstens 25 jaar. OF
De mentor is minstens 23 jaar en kan een bewijs van vooropleiding in het beroep voorleggen.




De mentor heeft minstens vijf jaar praktijkervaring in het beroep. OF
De mentor heeft minder dan vijf jaar praktijkervaring in het beroep, maar kan een bewijs van
vooropleiding in het beroep voorleggen.

Gelieve dit bewijs als bijlage toe te voegen.

Gelieve dit bewijs als bijlage toe te voegen.

Mentor 3
Voor- en achternaam: .............................................................................................................................................................................................
Rijksregisternummer: ...............................................................................................................................................................................................


De mentor heeft geen veroordelingen opgelopen die van die aard zijn dat geen kwalitatieve en
veilige leeromgeving geboden kan worden.




De mentor is minstens 25 jaar. OF
De mentor is minstens 23 jaar en kan een bewijs van vooropleiding in het beroep voorleggen.




De mentor heeft minstens vijf jaar praktijkervaring in het beroep. OF
De mentor heeft minder dan vijf jaar praktijkervaring in het beroep, maar kan een bewijs van
vooropleiding in het beroep voorleggen.

Gelieve dit bewijs als bijlage toe te voegen.

Gelieve dit bewijs als bijlage toe te voegen.



Bijkomende motivering of opmerkingen:

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................



Documenten die kunnen staven dat de onderneming/organisatie aan de voorwaarden voldoet (vb. een

uittreksel model 2 uit het strafregister, een activiteitenlijst, …), kunnen als bijlage toegevoegd worden.
Ondernemingen die behoren tot de horecasector (paritair comité 302) moeten verplicht een C450-attest van de
RSZ en voor elke mentor een model 2 van het uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)
toevoegen.

Gedaan te ……………………………………………………………………, op ...........................................................................................................

Handtekening vertegenwoordiger onderneming:

Handtekening mentor(en):

