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1. Nieuwe richtlijnen voor de opleiding op de werkvloer 
 

Update: Vrijdag 24 april heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis bepaald. 

Hierin is een gefaseerde heropstart van bedrijven vanaf 4 mei voorzien. Als gevolg hiervan beslist de 

Vlaamse overheid om haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen 

(OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) aan te passen vanaf 

maandag 4 mei. 

 

1.1. Richtlijnen t.e.m. 3 mei 

 

Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen worden met 

onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt tot en met 3 mei. De overeenkomst wordt 

volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Lokale besturen die 

leerlingen in dienst hebben met een OAO dienen een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid ‘overmacht 

coronavirus’ in (zie verder). 



   
 
 

 2 

 

 

▪ 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. 

1.2. Richtlijnen vanaf 4 mei 

 

Voor de hervatting van de uitvoering van de werkcomponent in alternerende opleidingen wordt de fasering 

gevolgd zoals voorzien in de heropstart van de economie. 

▪ Voorwaarden voor hervatting 

Van zodra de onderneming haar activiteiten terug kan hervatten (of wanneer deze niet gestopt zijn) én 

wanneer de onderneming het opportuun en mogelijk vindt om de opleiding op de werkplek opnieuw aan 

te vatten, mag de leerling in een alternerende opleiding opnieuw naar de werkplek op voorwaarde dat: 

- de onderneming de richtlijnen en beschermingsmaatregelen zoals voorzien in de ‘Generieke gids om 

de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ (en indien beschikbaar de sectorale 

vertaalslag hiervan) toepast. De generieke gids en sectorgidsen zijn terug te vinden 

via werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus. 

- er zorgvuldig overleg is geweest tussen onderneming en opleidingsverstrekker, zodat kwaliteitsvolle 

begeleiding en een veilige werkomgeving voorzien kunnen worden. 

Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, mag de leerling de werkcomponent niet hervatten. 

▪ Volledige of gedeeltelijke hervatting 

De werkcomponent kan volledig of gedeeltelijk hervat worden. Indien nodig kan in onderling overleg tussen 

onderneming, opleidingsverstrekker en leerling een nieuw uurrooster opgesteld worden en/of nieuwe 

afspraken gemaakt worden m.b.t. het opleidingsplan. Om administratieve overlast te vermijden moeten 

wijzigingen aan het uurrooster of opleidingsplan momenteel niet geregistreerd worden in het digitale loket. 

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
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-en-sectorgidsen
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Bijkomende informatie over de verschillende mogelijke scenario's en de impact op leervergoeding, tijdelijke 

werkloosheid, ed. verschijnt zo snel mogelijk. 

De lessen op school blijven voorlopig opgeschort. Meer informatie over de heropstart van de lessen op 

school is terug te vinden op onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus. 

 

2. Tijdelijke werkloosheid aanvragen voor duale leerlingen 
 

2.1. Algemeen 

 

Indien een werkplek een OAO tijdelijk schorst omwille van de gevolgen van het coronavirus en de leerling 

op tijdelijke werkloosheid wil 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 periode tijdens de paasvakantie was geen periode van tijdelijke werkloosheid maar wel een 

periode van (on)betaald verlof. Voor deze twee weken dient er geen tijdelijke werkloosheid aangevraagd 

te worden. Indien de leerling reeds betaalde vakantiedagen heeft opgebouwd, die hij/zij nog niet had 

opgenomen, kunnen die betaalde vakantiedagen in de plaats van het onbetaald verlof komen. 

Paasmaandag is een officiële feestdag die ook dient betaald te worden.  

Voor de periode vanaf 20 april tem 3 mei dient er wel tijdelijke werkloosheid aangevraagd te worden (tenzij 

uitzonderingen).   

 

 

2.2. Specifieke situatie mbt tijdelijke werkloosheid voor kinderopvanginitiatieven 

 

Kinderopvanginitiatieven die gebruik willen maken van de compenserende maatregelen van de Vlaamse 

overheid moeten hun medewerkers in dienst en ter beschikking houden. Dat betekent dat de lonen en 

vergoedingen van alle medewerkers moeten doorbetaald worden in de periode waarvan er gebruik 

gemaakt wordt van de compenserende maatregelen, ongeacht het aantal kinderen dat er wordt 

opgevangen. Er kan geen gebruik gemaakt worden van andere tegemoetkoming van de Vlaamse of 

federale overheid, zoals bvb. tijdelijke werkloosheid. Dit geldt ook voor de leerlingen duaal leren die in 

dienst zijn.   

 

Indien er toch al gebruik wordt gemaakt van andere steunmaatregelen en de dienst in kwestie toch liever 

de Vlaamse compensatiesubsidie ontvangt, dan moet de eerste steunmaatregel ongedaan gemaakt 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/kinderopvang-1
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/kinderopvang-1
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worden en moet de leerling zijn leervergoeding nog betaald krijgen. In geval van tijdelijke 

werkloosheid dient dit aan de RVA gemeld te worden en zullen de reeds betaalde vergoedingen 

teruggevorderd worden.  In principe moet de werkgever de ASR 5 dus annuleren. Indien er al een 

uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen heeft plaatsgevonden, heeft dit natuurlijk geen zin meer.  

 

Update procedure terugbetaling: De betrokken medewerkers, dus ook de leerlingen duaal leren, moeten 

hun uitbetalingsinstelling contacteren om een spontane aangifte te doen waarbij ze de terugbetaling 

vragen. Hiervoor gebruiken zij een formulier C144B. Jullie kunnen dit formulier hier terugvinden. Dit 

formulier wordt via de uitbetalingsinstelling ingevuld en naar de RVA gestuurd. De RVA doet vervolgens het 

nodige voor de terugvordering. De betrokken medewerkers krijgen dan een brief met 

overschrijvingsformulier.  

 

De uitbetalingsinstelling zal hierin zelf geen initiatief nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de 

medewerker om dit zelf aan te geven. Indien dit niet gebeurt, dan riskeren zij naast een terugvordering ook 

een sanctie.  

 

3. Verlenging termijn mentoropleiding met 6 maanden 
 

In het kader van de coronacrisis wijzigt de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet dat 

bepaalde aspecten regelt van alternerende opleidingen. Voor ondernemingen die een erkenning kregen in 

de periode van 1 september 2019 tot en met 31 maart 2020 wordt de termijn waarbinnen zij hun 

mentor(en) een mentoropleiding moeten laten volgen, verlengd met 6 maanden. Dit betekent dat de 

mentor na de datum van erkenning nu 18 maanden de tijd krijgt om een erkende mentoropleiding te volgen 

in plaats van 12 maanden. Met deze maatregel wordt vermeden dat ondernemingen 

hun erkenning verliezen als werkplek in het kader van een alternerende opleiding.   

 

4. Tijdelijke wijziging invulling werkplekcomponent binnen de duale 

opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider 
 

4.1. 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.   

https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren/formulier-c144b-spontane-aangifte-terugbetaling-rva
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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. 

 

 

4.2. Wat betreft de opleiding kinderbegeleider duaal in de buitenschoolse 

kinderopvang 

 

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 volgen wij de situatie op de voet op. Houd onze nieuwsbrief (link zie onderaan) 

dus goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de meest recente informatie. Van zodra er nieuwe 

richtlijnen zijn, kan deze situatie namelijk snel wijzigen.  

 

5. 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. 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#ouderenzorg
mailto:duaalleren@diverscity.be


   
 
 

 6 

 

U kan zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief duaal leren via deze link. 

https://mailchi.mp/07429d32de75/updateduaalleren

