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Duaal leren 
is leren 
op jouw 
werkvloer
 

Wellicht werkte je al samen met stagiaires op je werk-
vloer. Duaal leren gaat een stapje verder. 

Via duaal leren ontwikkelen jongeren kennis en vaar-
digheden, zowel op school als op de werkplek. Daar-
in spelen de werkgever en de mentor een hoofdrol, net 
als de school. Als werkplek help jij leerlingen om hun 
opleiding af te ronden en bereid jij hen voor op de  
arbeidsmarkt.  Bij duaal leren worden nieuwe kennis 
en vaardigheden aangeleerd op de werkplek via een 
opleidingsplan met bijhorende leerdoelen.  Bij andere 
vormen van werkplekleren (stages) oefent de leerling 
op de werkplek de competenties uit die hij/zij op school 
aanleerde. 

Voor duaal leren moet jouw vestiging erkend zijn en 
sluit je met de leerling een overeenkomst waarin een 
opleidingsplan met leerdoelstellingen moet gevolgd 
worden. 
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Duaal leren 
is investeren, 
maar je krijgt 
er ook veel 
voor terug

Wil je meer weten over  
de financiële voordelen, check 
www.commercetraining.be

+ Duaal leren creëert een leercultuur 
binnen de organisatie. 

+ Deze leercultuur stimuleert om  
evoluties in het werkveld op te 

 volgen en te blijven innoveren.  

+ Elk succesvol afgerond leertraject 
werkt mee aan een positief imago 
voor de organisatie, een toekomstige 
werkgever van andere jongeren.    
  

+ Een duaal leertraject geeft de 
 mogelijkheid om mensen te 
 rekruteren.  

+ Duaal leren verplicht je ervoor te  
zorgen dat elke nieuwe medewerker 
goed opgeleid aan de job begint.      

+ Daarnaast zijn er verschillende  
financiële voordelen voor de  
organisatie. 

TIP

https://www.commercetraining.be
https://www.commercetraining.be
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Mentoren, wie zijn ze  
en wat drijft hen? 
 Het succes van een leertraject is in grote mate afhankelijk van de 
match tussen de mentor en de leerling, maar ook met andere collega’s 
en begeleiders die betrokken zijn bij het leren. Als mentor kan je veel 
voldoening halen uit de begeleiding van een traject. 

1.  Je bent een specialist in jouw vak.

2.  Je deelt graag kennis met anderen.

3.  Je kan heldere instructies geven. 

4.  Je oordeelt objectief over competenties.

5.  Je leeft je in de leefwereld van de jongere in.

6.  Je hebt geen schrik om feedback te geven.

7.  Je bent een aanspreekpunt voor de jongere en de 
opleidingsverstrekker.

8.  Je motiveert jongeren.

9.  Je maakt tijd vrij.

10. Je bent fysiek dichtbij de jongere aanwezig. 

TIP

10 
Je zet je in om jonge mensen  
vertrouwd te maken met de job. 

Je leert zelf nieuwe vaardigheden over 
hoe je je vak kan aanleren  
aan jonge mensen. 

Je ontwikkelt een aantal  
leidinggevende vaardigheden. 

Je houdt de vinger aan de pols 
 bij nieuwe ontwikkelingen 
 in het werkveld. 

Het mentorcertificaat is op 
 jouw naam. Je verhoogt je  
waarde als werknemer. 

do’s voor excellent 
mentorschap



7GIDS DUAAL LEREN Vlaanderen

10 
Getuigenis van 

trajectbegeleiders

“Het is belangrijk dat de mentor de juiste 
vakkennis heeft om alles juist aan te 

leren en dat die betrokkenheid toont bij 
het leerproces. We vinden het belangrijk 
dat de mentor ons contacteert als er iets 
foutloopt of moeilijker gaat en dat er een 
goede communicatie is met de school.”

“Een mentor moet zeer veel geduld  
hebben, altijd opnieuw beginnen en  

kansen geven. Jongeren uit 
duaal leren worden te snel aanzien als 

bijkomende werknemer.
Zij moeten echter alles nog leren.  
Iemand opleiden kost tijd en geld.  

Gelukkig lonen de inspanningen vaak  
de moeite voor alle partijen!”

“
 

” 
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Voorwaarden 
om mentor 
te zijn/worden:

1.  minstens 25 jaar 

2.  5 jaar praktijkervaring 

3.   bewijs onberispelijk gedrag model 2
 (uitreksel 596.2 uit strafregister)  

4.   erkende mentoropleiding volgen 
 (gratis sectoraal aanbod op  

www.commercetraining.be) 

5.   max 3 leerlingen per mentor  
in Vlaanderen

 max 2 leerlingen in Franstalig België
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Volg de gratis sectorale 
mentoropleiding on- of offline,  
incompany of extern

leerlingen kunnen opleiden zodat ze nieuwe kennis, 
vaardigheden en attitudes aanleren die noodzakelijk zijn 
voor de werkplek. 

 
jouw ervaring kunnen doorgeven  
aan leerlingen.  

 
een duidelijke en gestructureerde begeleiding kunnen 
voorzien gericht op het coachen, begeleiden, evalueren 
en bijsturen van leerlingen.

 
het leren op de werkplek voor leerlingen kwaliteitsvol 
kunnen aanpakken. 

 
in gesprek kunnen gaan en samenwerken met  
leerlingen en trajectbegeleiders. 

 
aan de slag kunnen met het opleidingsplan dat de 
school voorziet en dit kunnen vertalen naar de werkplek. 

 
ervaringen hebben uitgewisseld met andere mentoren 
en leren van elkaars aanpak.

De rol van mentor opnemen is niet vanzelfsprekend. 
Het is een nieuwe rol waarbij je wordt uitgedaagd en nieuwe 
vaardigheden ontwikkelt. Als ervaren medewerker ken je
 je vak door en door, maar kan je dit ook overbrengen 
aan jongeren? 

Met de gratis sectorale opleiding willen wij jou ondersteunen. 
Na deze twee dagen zal je:

TIP

Check de opleidingskalender op  
www.commercetraining.be

https://commercetraining.be/default.asp?level=1&lng=nl&id=70&id_page=85
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De ideale 
match
Om een goede match te garanderen, 
nodig je de jongere best uit voor een 
sollicitatiegesprek en kan je gebruik 
maken van een snuffelstage. 
Zo kunnen jullie nagaan of de leerling 
bij jullie past. 
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Is er al een erkenning?

Om dit te weten te komen, kan je terecht bij  
de trajectbegeleider van de onderwijsinstelling, 
jouw sectorconsulent of HR-verantwoordelijke. 
Indien er al een erkenning is met een mentor, 
kan de OAO afgesloten worden. Er kan ook 
een nieuwe mentor worden toegevoegd aan 
een erkenning. 

Is er nog geen erkenning? 

Dan moet er een erkenningsaanvraag worden 
ingediend. Wanneer dit niet het geval is, dan 
komt jouw sectorconsulent langs voor een 
plaatsbezoek. De activiteitenlijst wordt afge-
checkt, op die manier is er een duidelijk beeld 
van welke activiteiten de leerling zal kunnen 
uitvoeren. 

Op basis van deze activiteitenlijst kan de school 
het leertraject van de leerling uitstippelen en het 
opleidingsplan opstellen. 

De erkenning wordt goedgekeurd wanneer de 
activiteitenlijst is afgetoetst en wanneer de 
mentor aan de voorwaarden voldoet. 

Hier vind je meer info over de  
erkenningsprocedure:

www.duaalleren.vlaanderen/hoe-laat-ik-
mijn-onderneming-erkennen-voor-duaal-
leren  

TIP

Leerlingen op school in Wallonië en Brussel  
kunnen nu ook duaal leren in Vlaanderen  
en omgekeerd!

https://www.duaalleren.vlaanderen/hoe-laat-ik-mijn-onderneming-erkennen-voor-duaal-leren
https://www.duaalleren.vlaanderen/hoe-laat-ik-mijn-onderneming-erkennen-voor-duaal-leren
https://www.duaalleren.vlaanderen/hoe-laat-ik-mijn-onderneming-erkennen-voor-duaal-leren
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OAO
Overeenkomst 
Alternerende 
Opleiding

+ De OAO is het contract tussen werk-
gever, school en jongere (en zijn 
wettelijke vertegenwoordiger als de 
leerling minderjarig is).

+ De onderwijsinstelling maakt deze 
overeenkomst op. 

+ Het is een voltijdse overeenkomst. 
De werkgever betaalt voor de les- 
en werkuren en sluit een arbeids-
ongevallenverzekering af voor de 
volledige 38u. 

Afhankelijk van het PC waartoe de 
werkgever behoort, is er een andere 
wekelijkse arbeidsduur die moet 
worden gerespecteerd. Dit is de 
tijd die de leerling maximaal mag 
besteden op de les- en werkplek in 
uitvoering van zijn of haar OAO.
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Overeenkomst 
Alternerende 
Opleiding

In PC 119 (arbeiders) 
moet de werkgever 
Een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur  
respecteren waarin voor de leerling zowel  
de les- en werkuren inbegrepen zijn.  

In PC 202/311/312  
(bedienden) 
moet de werkgever
Een wekelijkse arbeidsduur van 35 uur  
respecteren waarin voor de leerling zowel  
de les- en werkuren inbegrepen zijn.  
In deze PC’s  is ook een arbeidsduur van  
36 uur met 6 ADV dagen toegelaten. 
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Sociale bescherming  
CAO duaal leren PC 202/311/312 
(van 03/05/2021)

Het duaal leren zal verder in de handel ont-
wikkeld worden, binnen het daartoe voorziene 
wettelijke kader op het vlak van vergoeding 
voor de leerling, verplichte mentor, bepalin-
gen op het vlak van arbeidsduur en vakantie, 
enz.

Bijkomend wordt voor de handelssector 
bepaald dat de mentor geen uitzendkracht, 
student of werknemer met een contract 
van bepaalde duur kan zijn.

Het stelsel van duaal leren is niet bedoeld om 
vast personeel te vervangen. De leerlingen 
worden goed omkaderd in de onderneming 
(minimum aantal vaste personeelsleden in 
de winkel, opvolging door de mentor, b.v.) en 
zullen een kwaliteitsvolle opleiding genieten.

De onderneminsgraad wordt jaarlijkse ge-
consulteerd over de aanpak en omkadering 
van het duaal leren in de onderneming.

In het Vlaams Gewest kunnen maximaal  
3 leerlingen per mentor op de werkvloer  
opgeleid worden. 

Dimona-aangifte
De dimona aangifte dient de eerste en 
laatste werkdag (30/06) te gebeuren. 

Schoolvakantieweken 
Geen opleiding = geen vergoeding. Normaal 
werkt de leerling niet tijdens de school- 
vakanties. Er zijn uitzonderingen mogelijk 
wanneer er in de vakantie relevante leer- 
opportuniteiten zijn (vb. soldenperiode). Deze 
periode wordt op een later tijdstip gerecupe-
reerd (in hetzelfde schooljaar). Via een bijlage 
bij de overeenkomst kan een individuele afwij-
king worden voorzien. 

Als de leerling een lopende OAO heeft,  
dan mag bij dezelfde onderneming geen  
studentenovereenkomsten worden  
gesloten van september tot en met juni.  
De OAO wordt meestal opgeschort in de 
maanden juli en augustus waardoor de leer-
ling een vakantiejob naar keuze kan uitvoeren. 
 
Leervergoeding
(bedragen vanaf 01/04/2022,  check  
regelmatig onze website voor indexaties)
 
567,00 euro/maand  (1ste jaar);
589,60  euro/maand  (2e jaar);
635,20  euro/maand  (max vanaf 3e jaar)
 
Dit bedrag wordt aan de leerling betaald, 
behalve wanneer de wettelijke vertegenwoor-
diger (bv. ouders van het kind) zich daartegen 
zou verzetten. In dat geval wordt de leerver-
goeding aan de wettelijk  
vertegenwoordiger betaald. 
 
Woon – werkverkeer
De onderneming komt op dezelfde  
manier als voor gewone werknemers  
tussen in de kosten van woon-werkverkeer 

Hou rekening met

TIPS
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Eerste
hulp 
bij 
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Ziekte of privé ongeval

Als de leerling afwezig is wegens ziekte of  
privéongeval moet hij/zij:
+ jullie omiddellijk op de hoogte brengen
+ en een geneeskundig getuigschrift bezorgen, 

volgens de afspraken in jouw arbeidsreglement.

De gewaarborgde leervergoeding geldt:

In PC 119 (arbeiders) heeft de leerling... met  
minder dan 1 maand anciënniteit geen recht  
op een leervergoeding. 

vanaf 1 maand anciënniteit recht op deze  
gewaarborgde leervergoeding: 
+ Van de 1e tot en met de 7e kalenderdag: 100%
+ Van de 8e tot en met de 14e kalenderdag: 85,88%
+ Van de 15e tot en met de 30e kalenderdag: 25,88%

In PC 202, 311 en 312 (bedienden) heeft de leerling...  
recht op 100% gewaarborgde leervergoeding  
tijdens de eerste 30 kalenderdagen van afwezigheid 
wegens ziekte of privéongeval. 
Jouw leerling valt onder het sociaal zekerheids- 
statuut voor leerlingen in alternerende opleidingen. 
Om recht te hebben op ziekte-uitkering moet de 
leerling een wachttijd doorlopen, daarvan vrijge-
steld zijn of een eigen ziekenboekje openen.

Werken met minderjarigen

Je laat deze leerlingen geen overwerk presteren. 
Leerlingen mogen enkel in deze gevallen overwerk 
presteren: 

+ Bij voorgekomen of dreigend ongeval
+ Bij dringende werkzaamheden aan machines 

of materiaal waarvan de uitvoering buiten de 
arbeidsuren noodzakelijk is.

+ Bij werken die door een onvoorziene noodzake-
lijkheid vereist zijn. De leerling die overwerk ver-
richt, heeft recht op overloon en inhaalrust.

Respecteer de rusttijden 
Leerlingen < 18 mogen niet meer dan 4,5 uren on-
onderbroken werken. 

+ Als jouw leerling meer dan 4,5 uur werkt,  
heeft hij/zij recht op een half uur pauze.

+ Als jouw leerling meer dan 6 uur werkt, heeft 
hij/zij recht op een uur rusttijd (vb. 2x30 min 
pauze en een half uur lunchpauze).

De rusttijd tussen twee dagen opleiding in, moet 12 
opeenvolgende uren zijn. Van deze regel mag niet 
afgeweken worden. Bij het opmaken van het uur-
rooster moet de vestiging rekening houden met de 
verplichte aanwezigheden op lesdagen. 
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Arbeidsongeval 

Als jouw leerling afwezig is wegens een arbeids- 
ongeval heeft hij/zij geen recht op een gewaarborg-
de leervergoeding, maar valt hij/zij onmiddellijk onder 
de arbeidsongevallenverzekering van jouw bedrijf. 

Werken op zon- en feestdagen 
voor minderjarigen 

In principe mogen leerlingen (-18) niet werken op 
zondagen, de 10 wettelijke feestdagen en de extra 
rustdag op zaterdag of maandag. Afwijkingen zijn 
mogelijk, maar de leerling mag nooit meer dan 
1 zondag op 2 werken. De leerling heeft recht op 
inhaalrust wanneer hij/zij werkt op een zondag of 
feestdag. 

Leerlingen (-18) hebben vrij op zondag en krijgen 
een extra rustdag, op zaterdag of maandag. Als er 
les wordt gegeven op maandag, heeft de leerling 
recht op een rustdag op zaterdag. De leerling moet 
dan 36 uur opeenvolgend rusturen hebben. 

In badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische 
centra is het toegelaten dat een -18 jarige leer-
ling werkt in bepaalde periodes (kerstvakantie,  
paasvakantie, periode tussen pinksterzondag en 
30/09) voor de kleinhandelszaken. In die gevallen 

moet de sociale inspectie die voor de onderneming 
bevoegd is tenminste 5 dagen op vooraf worden 
verwittigd. 

Het statuut van de leerling

Betaalt een leerling belastingen?
Elk inkomen dat de leerling verdient in een kalender- 
jaar moet hij/zij volgend kalenderjaar aangeven bij 
de belastingen via de belastingsbrief. 

Een leerling betaalt geen belastingen voor aan-
slagjaar 2021 als het totaalbedrag (leervergoedin-
gen, vakantiegeld, studentenarbeid, onderhouds-
geld,...) niet meer bedraagt dan € 8990 netto. 

Blijft een leerling fiscaal ten laste 
van zijn/haar ouder(s)? 
Of een leerling nog fiscaal ten laste is van 
de ouder(s) hangt af van verschillende factoren:

+ leervergoeding op jaarbasis en eventuele 
 premies (vb. zondagsarbeid, mobiliteitsvergoe-

ding, sectorale premie,…)
+ ouder fiscaal alleenstaande of gehuwd of  

wettelijk samenwonend,
+ andere inkomsten (studentenarbeid 
 onderhoudsuitkering,…).

Voor meer info:
TIP

financien.belgium.be/nl/particulieren/
gezin/student/belasting#q2

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/belasting#q2
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/belasting#q2
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Website Commerce Training
www.commercetraining.be 

Informatie erkenningen
www.werkplekduaal.be 

Informatie Duaal Leren
www.duaalleren.vlaanderen/

info-voor-ondernemingen

Contacteer Commerce Training
duaalleren.detailhandel@commercetraining.be

duaalleren.voedingshandel@commercetraining.be

Interessante websites
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Interessante websites Jouw sectorconsulent

Eefje Van Lancker
0491 28 32 86

eefje.vanlancker@commercetraining.be

Sarah Mertens 
0474 24 16 97

sarah.mertens@commercetraining.be 

Justine Vandormael
0474 93 35 20

justine.vandormael@commercetraining.be

Dylan Geeringhs
0489 94 44 39

dylan.geeringhs@commercetraining.be

 
 

Team Manager Commerce Training
Walter Zwiekhorst

0476 52 61 35
walter.zwiekhorst@commercetraining.be

 
 

Head Commerce Training
Sabien De Mont

0479 66 79 94
sabien.demont@commercetraining.be



Commerce Training
Av. E. Van Nieuwenhuyselaan 8
1160 Ouderghem

T +32 2 788 05 70
E info@commercetraining.be
www.commercetraining.be 
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