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Nieuwe richtlijnen voor de opleiding op de werkvloer 
 
Dinsdagavond 17 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe verregaande 
maatregelen aangekondigd om de coronacrisis aan te pakken. De Vlaamse overheid heeft 
daarom ook nieuwe richtlijnen afgekondigd voor de uitvoering van overeenkomsten in 
alternerende opleidingen: 
 
Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen  
worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en  
met 19 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen  
leervergoeding verschuldigd. Lokale besturen die leerlingen in dienst hebben met een OAO  
vragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan (zie verder). 
 
Uitzonderingen: 

Een uitzondering wordt enkel toegestaan voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale 
sectoren en essentiële diensten. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke 
bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van 
de natie en de behoeften van de bevolking. De volledige lijst hiervan is terug te vinden in 
bijlage van het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken (23 maart 2020).  

Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde 
voorwaarden verder lopen, namelijk: 

• als de opleiding opgenomen is in de lijst van opleidingen in duaal leren/leren en 
werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten mogen verderlopen 

o lijst opleidingen in essentiële dienst (duaal leren - leren en werken) 
• en wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de 

werkplekcomponent wordt verdergezet én 
• wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek 

verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen. 
 
 

 

Tijdelijke werkloosheid aanvragen voor duale leerlingen 
 

http://www.diverscity.be/
mailto:info@diverscity.be
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/23_2.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/23_2.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Opleidingen-in-essentiele-diensten.pdf
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Indien een werkplek een OAO tijdelijk wenst te schorsen omwille van de gevolgen van het 
coronavirus en de leerling op tijdelijke werkloosheid wenst te plaatsen, dan moet de 
werkgever een aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA omwille van 
overmacht ten gevolge van het coronavirus. 
  
Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge 
van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk 
vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. De specifieke richtlijnen 
van de RVA m.b.t. tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het 
CORONAVIRUS COVID-19 kan u hier terugvinden (OPGEPAST: deze richtlijnen kunnen 
regelmatig wijzigen alsook de link er naartoe). 
 
OPGELET: De beslissing om niet te werken mag niet afhangen van een unilaterale beslissing 
genomen door de werkgever of de leerling. Hieruit volgt dat lokale besturen die 
‘preventieve’ maatregelen nemen om te voorkomen dat hun leerlingen besmet raken door 
het coronavirus geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen aanvragen. 
 
 

Tijdelijke wijziging invulling werkplekcomponent binnen de duale 
opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider 

 
Wat betreft de opleiding zorgkundige duaal in de thuiszorg 
 
Gezien de huidige maatregelen m.b.t. de aanpak van het corona-virus COVID-19, worden de 
voorwaarden m.b.t. de minimale periode duaal leren in de thuiszorg alvast gewijzigd: 
De  leerling  heeft  in  totaliteit  over  het  schooljaar  heen  minstens  2 
maanden  een  werkplek  in  de thuiszorg in plaats van 3 maanden. De tijd die de leerling bij 
aanwezigheid of onder toezicht werkt (in aanloop van het werken onder verwijderd toezicht) 
hangt af van de tijd die de leerling nodig heeft om de competenties aan te leren vooraleer 
de leerling zelfstandig naar de werkplek kan gaan. Deze 
periode  bedraagt  bij  aanvang  minimaal  5 dagen  tijdens  de  eerste 2 weken van 
tewerkstelling in plaats van 10 dagen, maar kan  eventueel  wel nog steeds 
verlengd  worden.   
  
Zorginstellingen die zowel erkende werkplekken in de residentiële als in de thuiszorgcontext 
hebben, kunnen eventueel de leerling wel langer in de residentiële context tewerkstellen, 
indien mogelijk geacht door de zorginstelling zelf. 
 
 
 
 
Wat betreft de opleiding kinderbegeleider duaal in de buitenschoolse 
kinderopvang 
 

http://www.diverscity.be/
mailto:info@diverscity.be
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
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Gezien de huidige maatregelen m.b.t. de aanpak van het corona-virus COVID-19, worden de 
voorwaarden m.b.t. de minimale periode duaal leren in de buitenschoolse kinderopvang 
alvast gewijzigd: De  leerling  heeft  in  totaliteit  over  het  schooljaar  heen  minstens 2 
maanden een werkplek schoolgaande kinderen/buitenschoolse opvang in plaats van 3 
maanden. Bij verlenging van de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus COVID-19 
tijdens de paasvakantie vervalt ook de verplichting van minimaal 5 dagen aaneensluitend 
vakantiewerking in de BKO. 
 
Diensten die zowel erkende werkplekken hebben binnen de opvang van baby en peuters als 
de opvang van schoolgaande kinderen kunnen de leerling eventueel wel langer in de opvang 
van baby en peuters opleiden, indien mogelijk geacht door de kinderopvanginstelling zelf. 
 
 
Voor beide opleidingen wordt de situatie op de voet gevolgd. Indien de verregaande 
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 ook na de paasvakantie 
aanhouden, kunnen deze richtlijnen opnieuw wijzigen.  
 

Duaal leren in de zorgsector: belang van de nodige 
voorzorgsmaatregelen 

 
Overeenkomsten in het kader van duaal leren/alternerend leren in de zorgsector kunnen 
blijven doorgaan indien de zorginstelling dit opportuun acht én zolang de zorginstelling de 
nodige beschermingsmiddelen kan aanbieden aan de leerling. Het Agentschap Zorg en 
Gezondheid somt een aantal minimale voorzorgsmaatregelen op ter bescherming van het 
personeel per deelsector (zorgprofessionals). 
 
Als deze minimale voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden gegarandeerd voor de 
leerlingen, raden wij aan de overeenkomst tijdelijk te schorsen op basis van overmacht (aan 
te vragen bij de RVA, zie hogerop). Dit om de leerling geen onnodig risico te laten lopen, 
maar ook om de patiënten niet extra in gevaar te brengen. Er dient in dat geval geen 
leervergoeding te worden toegekend voor de geschorste werkdagen. 
 
 
 

Met vragen kan u terecht bij duaalleren@diverscity.be. 
U kan zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief duaal leren via deze link. 

http://www.diverscity.be/
mailto:info@diverscity.be
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#ouderenzorg
mailto:duaalleren@diverscity.be
https://mailchi.mp/07429d32de75/updateduaalleren
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