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We geven je graag nog enkele tips & tricks mee om de Overeenkomst Alternerende Opleiding 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Op deze zijde van het document vind je al wat van belang is 
vóór de OAO van start gaat. Op de achterzijde vind je al wat van belang is tijdens de OAO.

VOOR DE OAO VAN START GAAT

• Vraag de juiste erkenning aan op: app.werkplekduaal.be. De goedkeuringsperiode neemt 14 dagen in   
beslag.

• Overleg voldoende met de school betreffende:
• het opleidingsplan;
• de afspraken m.b.t. de verwachtingen van school en de jongere t.o.v. jou.

• Neem voldoende tijd om de jongere te ontmoeten, zijn motivatie en verwachtingen na te gaan en de prakti-
sche aspecten te bespreken (moet de jongere ver reizen? Is het gemakkelijk om tot jouw bedrijf of de werf te 
geraken, enz.).

• Als je nog niet aangesloten bent bij een sociaal secretariaat, raden we je aan om dit te doen vóór de start 
van de OAO.

• Als je nog niet aangesloten bent bij een externe dienst voor preventie en veiligheid, dan dien je dit vóór de 
start van de OAO te doen.

• Als de jongere minderjarig is, moet hij vóór de start van de OAO op medische keuring gaan (in elk bedrijf 
waar de jongere werkt). Meerderjarigen moeten op ‘gezondheidstoezicht’ als de risicoanalyse dat aangeeft 
(zoals ‘gewone’ werknemers).

• Teken de overeenkomst en laat de overeenkomst (en het arbeidsreglement) door de jongere tekenen en dit 
ten laatste op de eerste dag van de overeenkomst.

• Geef de getekende overeenkomst door aan: 
• jouw sociaal secretariaat (ten laatste op de eerste dag van de overeenkomst), zodat ze de DIMONA-aan-

gifte kunnen doen. Als je niet bij een sociaal secretariaat bent aangesloten, dan kan je zelf de DIMO-
NA-aangifte doen en dit ten laatste op de eerste dag van de overeenkomst;

• jouw verzekeringsagent, daar de jongere ook op jouw BA- en arbeidsongevallenverzekering komt te 
staan;

• de school, zodat ook zij het nodige papierwerk in orde kunnen krijgen.
• Zorg voor de werkkledij, veiligheidsschoenen en andere PBM’s (conform de risicoanalyse) en werkmateriaal 

voor de jongere.
• Maak een plan op voor het onthaal van de jongere: wat zal hij/zij doen op de eerste dag, eerste week, eerste 

maand en hoe ga je de opleiding van de jongere aanpakken en opvolgen, ...

http://app.werkplekduaal.be


TIJDENS DE OAO

• Plan als mentor regelmatig overlegmomenten in met de jongere om het verloop van de samenwerking te 
bespreken en bij te sturen indien nodig.

• Hou notities en (inhoudelijke, technische) feedback m.b.t. het werk van de jongere zorgvuldig bij zodat je die 
makkelijk kan communiceren aan de tra jectbegeleider of leerkracht bij overlegmomenten en/of evaluatie-
momenten.

• Maak als mentor voldoende tijd vrij om met de tra jectbegeleider of leerkracht te overleggen, dit zorgt voor 
een vlotter verloop van de OAO voor alle betrokkenen.

• Volg als mentor een erkende mentoropleiding. Dit is vanaf september 2019 verplicht.
• Als de mentor een werknemer is, vraag je als bedrijf (na het volgen van de mentoropleiding) per kwartaal de 

doelgroepvermindering voor mentoren aan en geef je de gegevens door aan jouw sociaal secretariaat.
• Als er sporadisch overwerk plaatsvindt, zorg je ervoor dat deze gepresteerde overuren gerecupereerd wor-

den op korte termijn.
• Vergeet veranderingen in het uurrooster niet te noteren en een kopie van het aangepaste uurrooster mee op 

de werf te hebben, in geval van een controle vanwege sociale inspectie.
• Overloop met de jongere de risicoanalyse of de werkpostfiche die je voor jouw werknemers hebt opgemaakt 

en ga hierbij uit van de onervarenheid van de jongere.

https://www.myvolta.be/digidocweboffice/?SCHERM=SESSIE:7513&TAAL=1 

