
Sector van de terugwinning van metalen – PSc 142.1 

Erkenning van opleidingen van twee uur 

Situering  
Na de sectorale onderhandelingen 2017 – 2018 hebben de sociale partners er zich toe verbonden "om 

kwalitatieve opleidingen van 2 uur te erkennen voor zover ze beantwoorden aan bepaalde criteria zoals 

deze door een werkgroep binnen EDUCAM worden vastgesteld".  

De sociale partners in de stuurgroep "Opleiding" van de sector van de terugwinning van metalen 

hebben gemeend dat het vanuit praktisch oogpunt niet mogelijk is om zulke criteria vast te stellen en 

verkiezen om de aanvragen individueel te bekijken. Het principe is als volgt: wanneer een bedrijf een 

opleiding van twee uur wil laten erkennen, moet het daarvoor een aanvraag aan EDUCAM richten, 

waarna deze wordt bezorgd aan de leden van de stuurgroep "Opleiding" van de sector van de 

terugwinning van metalen. Bij goedkeuring wordt de opleiding erkend en wordt ze toegevoegd aan 

een lijst die aangelegd wordt naarmate er bij EDUCAM aanvragen ingediend worden. Deze lijst 

verschijnt op de website www.educam.be. In dit kader hebben de sociale partners van de stuurgroep 

"Opleiding" van de sector van de terugwinning van metalen voorwaarden en praktische modaliteiten 

bepaald voor deze nieuwe maatregel.  

Algemene voorwaarden 
De normale formele criteria voor de erkenning van een opleiding blijven gelden, met name: 

• de doelgroep van de opleiding bestaat uit arbeiders uit het PSc 142.1; 

• de opleidingsinhoud houdt verband met de inhoud van het werk dat de beoogde cursisten 

verrichten;  

• de opleidingsinhoud wordt uitdrukkelijk gevraagd en ondersteund door het bedrijf en door de 

werknemer of zijn vertegenwoordiger in het bedrijf; 

• de opleiding gebeurt in elk geval buiten de productie. Een "on-the-job"-gedeelte is mogelijk, maar 

onder bepaalde voorwaarden; 

• de inhoud van de opleiding kan bedrijfsspecifiek zijn; 

• elke partij in de aanvragende onderneming onderschrijft de opleidingsvraag conform de CAO rond 

opleiding; 

• de sociale partners van EDUCAM keuren het dossier goed. 
 

De duur van de opleidingen moet in de sector van de terugwinning van metalen minimaal vier uur 

bedragen, met uitzondering van de onderstaande opleidingen die één uur kunnen duren: 

• de opleidingen van leveranciers; 

• de opleidingen rond de "toolbox" veiligheid. De inhoud van de opleiding kan bedrijfsspecifiek zijn. 

http://www.educam.be/


Daarnaast worden opleidingen van twee uur ook aanvaard na de goedkeuring van het dossier door de 

leden van de stuurgroep "Opleiding" van de sector van de terugwinning van metalen. 

Praktische modaliteiten 
De indiening van een erkenningsaanvraag voor een opleiding van twee uur omvat drie stappen: 

Stap 1: Indiening van de vraag 

Het bedrijf moet de normale procedure volgen op basis van de online dienst voor erkenningsaanvragen 

voor opleidingen op de EDUCAM-website (myeducam). EDUCAM bezorgt het bedrijf het 

administratieve dossier op basis van de geldende erkenningsprocedures. Het administratieve dossier 

moet aan EDUCAM terugbezorgd worden binnen de 10 dagen na het einde van de opleiding. Alle 

informatie bevindt zich op: 

http://www.educam.be/partner/nl/sectorale-ondersteuning/erkenning-van-opleidingen/ 

Stap 2: Goedkeuring van de erkenningsaanvraag 

EDUCAM bezorgt de ontvangen informatie van het bedrijf aan de leden van de stuurgroep "Opleiding" 

van de sector van de terugwinning van metalen. Deze beschikken over vijf werkdagen om de aanvraag 

goed of af te keuren. Als ze niet binnen de vijf werkdagen reageren, wordt de aanvraag automatisch 

als goedgekeurd beschouwd.  

Als de erkenning geweigerd wordt, moeten de sociale partners de reden vermelden die aan het bedrijf 

meegedeeld zal worden. 

Stap 3: Erkenning van de opleiding 

Als de erkenningsaanvraag aanvaard of geweigerd wordt, meldt EDUCAM dit aan het bedrijf. 

Een erkende opleiding biedt recht op de toekenning van de sectorale premie van € 15/opleidingsuur/ 

arbeider. 

Looptijd van het stelsel 
Dit stelsel is toepasbaar tot in december 2020. Daarna wordt het geëvalueerd door de paritaire 

stuurgroep "Opleiding" van de sector van de terugwinning van metalen. 

http://www.educam.be/partner/fr/soutien-sectoriel/faire-agreer-des-formations/

