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Addendum ‘Duaal leren’ bij het sectorconvenant 2021 
- 2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de 
sociale partners van de sector Chemie, kunststoffen 
en life sciences 

 

Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

- Mevrouw Hilde Crevits, De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 
economie en Landbouw,  

- De heer Ben Weyts, De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand, 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 

en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR CHEMIE, KUNSTSTOFFEN EN LIFE SCIENCES, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Frank Beckx, Gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen; 

- De heer Koen Laenens, Secretaris-generaal - Directeur Sociale Zaken essenscia; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Marian Willekens, Secretaris ACVBIE; 

- De heer Andrea Della Vecchia, Federaal secretaris AC ABVV; 

- De heer Koen De Kinder, Federaal Secretaris ACVBIE; 

- De heer Stéphane Piron, Federaal Secretaris FGTB-ABVV; 

- De heer Erik Decoo, Nationaal verantwoordelijke ACLVB; 

 

hierna “de sector” genoemd,  
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Wordt overeengekomen wat volgt: 

 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

 

Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 een maximale toelage van 
82.190 EUR uit te betalen aan Co-valent vzw - August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0666.836.891 – bankrekeningnummer BE60 0018 0168 5070) ter 
financiering van acties ter versterking van de werkcomponent van duaal leren.  

 

Artikel 2. De in dit addendum opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen en 
resultaatsverbintenissen. Bij de afrekening wordt de verantwoording van de inspanningen én 
van de resultaten beoordeeld: 

 

- 80% is inspanningsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde 

inspanningsverbintenissen  

- 20% is resultaatsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde 

resultaatsverbintenissen. 20 % van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in 

zoverre de resultaatsverbintenissen behaald zijn. Als een verbintenis niet wordt behaald, 

wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen 

uitbetaald; 

- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende 

toekenning van een projectsubsidie aan Co-valent vzw ter uitvoering van het addendum 

“Duaal leren” bij het sectorconvenant (2021-2022) afgesloten tussen de Vlaamse Regering 

en de sociale partners van de sector Chemie, kunststoffen en life sciences. 

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De sector Chemie, kunststoffen en life sciences verbindt zich ertoe om, vertrekkende 
van een sectorale visie op de werkcomponent van duaal leren, de sectorale realiteit en de 
sectorspecifieke uitdagingen en prioriteiten een aantal doelgerichte acties op te zetten ter 
versterking van de werkcomponent van duaal leren. 

 

De acties geformuleerd in dit addendum hebben betrekking op: 

 

- de kwantiteit van leerwerkplekken voor het secundair onderwijs  
- de kwaliteit van leerwerkplekken voor het secundair onderwijs  
- het inzetten op het duaal leren in het hoger- en volwassenenonderwijs 

 

Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering 
van deze acties.  

 

Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten 
laatste op 31 januari 2022 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2023 een 
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eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport 
omvatten:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; 
- de toetsing van de realisaties van de resultaatsverbintenissen en de doelstellingen 

vermeld in het addendum ‘duaal leren’; 
- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel 

voor het eindrapport). 
 

Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt de richtlijnen inzake de rapportering tijdig 
aan de sector.  
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Omgevingsanalyse 

1. Sector in cijfers en trends 
 

De chemie, kunststoffen en life sciences telde in 2019 63.008 arbeidsplaatsen in Vlaanderen. 
Dat is een stijging van de tewerkstelling met meer dan 900 jobs ten opzichte van 2018. Het 
sectoraandeel in de totale industriële tewerkstelling neemt al 10 jaar onafgebroken toe: van 
16,7% in 2009 tot 18,5% in 2019. Naast de directe jobs binnen de sector genereert de chemie, 
kunststoffen en life sciences heel wat indirecte werkgelegenheid in andere bedrijfstakken. Zo 
verschaft de sector in totaal werk aan meer dan 210.000 mensen in Vlaanderen. Elke baan in 
de chemie, kunststoffen en life sciences creëert gemiddeld 2,3 indirecte jobs. 

Om de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences toe te laten zijn cruciale 
economische rol te blijven spelen, hebben bedrijven nood aan goed opgeleid wetenschappelijk 
en technisch talent. Ook in de komende jaren verwacht de sector een jobgroei in Vlaanderen: 
de voorbije jaren werden verschillende grootschalige nieuwe investeringen aangekondigd. 
Daarnaast staat de sector door de vergrijzing ook voor de gigantische uitdaging om jaarlijks 
minstens 2.000 nieuwe medewerkers aan te werven.  
 
Het mag dan ook duidelijk zijn dat voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences 
elk talent telt. De sector zet met 77 erkende bedrijven en 304 mentoren daarom sterk in op 
duaal leren als leerweg om competenties en vaardigheden op de werkvloer aan te leren en om 
jongeren te motiveren voor een loopbaan in de sector van de chemie, kunststoffen & life 
sciences.  Het onderstaande overzicht vat de belangrijkste inspanningen van de sector samen: 
 
Duaal leren in het secundair onderwijs: 

- Algemeen: Sectorbedrijven zijn dikwijls SEVESO-bedrijven waar gevaarlijke stoffen 
worden behandeld en strikte veiligheidsmaatregelen gelden. De inzet en aanwezigheid 
van minderjarigen is strikt gereglementeerd en het aanbod leerwerkplekken voor 
leerlingen derde graad SO is daardoor zeer beperkt. De sector zet daarom sterk in op 
de Se-N-SE opleiding 7de jaar chemische procestechnieken 

- Opstart duaal leren in de Se-n-SE opleiding 7de jaar chemische procestechnieken (7CPT)  
in het schooljaar 2016 -2017 als een van de 7 proeftuinen.  

- Opstart sectoraal partnerschap. Het SP neemt alle bevoegdheden uit het decreet OAO 
op 

- Jaarlijkse toename van het aantal leerlingen in deze opleiding – 113 kandidaten in 
september 2020 tov 66 in september 2019 en 63 in 2018.  

- Ondanks de restricties uit punt 1 hebben er duale trajecten plaatsgevonden in volgende 
opleidingen: 3de graad EMT, electrotechnicus, lassen, verkoop, logistiek  

- De sector heeft via sectoraal opleidingscentrum PlastIQ en het informele 
samenwerkingsverband Plastics@Tielt het “duo-leren” geïntroduceerd in de regio Telt. 
Leerlingen 3de graad MVT roteren tussen 7 kunststofverwerkende KMO’s. Elk bedrijf 
draagt bij aan de competentieversterking vanuit de eigen expertise 

- De sector biedt elke leerling 7CPT een opleiding van 7 dagen aan  bij het sectorale 
opleidingscentrum Acta om de inspanningen van bedrijven op het vlak van 
werkplekleren te ondersteunen.  
 

Duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs 
- Lerend netwerk Avogadro: 3de jaarstudenten uit de professionele bachelor chemie, 

afstudeerrichting procestechnologie van de AP en KdG hogescholen kunnen sinds 2013 
een duaal traject volgen bij bedrijven uit de sector. Stakeholders in dit lerend netwerk 
bundelen de krachten inzake matching, sensibilisering over duaal leren en afstemming 
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van de leerdoelen.  Goede praktijken en aandachtspunten van de voorbije 7 
academiejaren kunnen gedeeld worden in het kader van beleidsvoorbereidend werk.  

- Lerend Netwerk Baekeland: Samenwerkingsverband tussen Gentse bedrijven en de 
HoGent voor duaal leren in de professionele bachelor chemie sinds september 2020. 
Stakeholders in dit lerend netwerk testen in het academiejaar 2020 -2021 duaal leren 
voor de eerste maal uit, en hebben in het academiejaar 2019 -2020 duale leerdoelen 
bepaald en ingezet op de promotie van duaal leren binnen bedrijf en naar studenten 
toe.   

- Deelname van chemiebedrijven (BASF, Bayer, Proviron,…) aan de opstart van duaal leren 
in de professionele bachelor electromechanica sinds september 2019 in het kader van 
het ESF-project voor duaal leren in het hoger onderwijs 

- Ad hoc initiatieven tussen onderwijsinstellingen (HO en SO) en bedrijven.  

- Sira-opleiding: Sectorspecifieke opleiding tot procesoperator voor (jong)volwassenen 
zonder specifieke vooropleiding. Cursisten volgen per week twee dagen les en brengen 
drie dagen door op de werkvloer.  

- Meta- en 1825-opleidingen via het sectoraal opleidingscentrum voor chemie Acta: 
Volwassenen zonder specifieke vooropleiding volgen een jaar opleiding tot 
procesoperator of onderhoudstechnicus bij Acta, afgewisseld met werkplekleren in een 
chemiebedrijf en opleiding binnen een CVO. 

 
 

2. Uitdagingen en opportuniteiten duaal leren 
 

• Uitdagingen 

- Bedrijven bieden geen of minder stageplaatsen aan als gevolg van de Covid-
problematiek. Op basis van strengere veiligheidsvoorschriften en/of bedrijfsspecifieke 
maatregelen als reactie op de Covid-problematiek worden samenwerkingsverbanden 
met onderwijs tijdelijk on hold gezet en krijgen leerlingen geen toegang meer tot 
bedrijfssites. Deze vaststelling geldt trouwens ook voor andere vormen van stages en 
is dus niet alleen van toepassing voor duaal leren. 

- Samenwerking en kwaliteitsbewaking tussen de verschillende scholen als gevolg van 
de toename van het aantal scholen die 7CPT aanbieden. Duaal leren 7CPT werd opgezet 
als een Vlaanderenbreed project waarbij scholen over de netten en koepels heen met 
elkaar samenwerken. Deze samenwerking intact houden vraagt een  gedeelde visie bij 
de verschillende scholen.  

- Naast de opleiding 7CPT duaal bestaat er nog een ruim aanbod aan opleidingen tot 
procesoperator op verschillende opleidingsniveaus en voor verschillende doelgroepen. 
De draagkracht, het draagvlak en de  capaciteit binnen bedrijven om cursisten op te 
leiden zijn niet onbeperkt.  Duaal leren moet in dat opzicht zijn meerwaarde aantonen 
in vergelijking met andere opleidingen.  

- Reeds lang bestaand initiatief in het hoger onderwijs (Avogadro-project)  blijft 
kleinschalig.  
 

 
• Opportuniteiten 

- Er is nog groei mogelijk wat betreft deelname van sectorbebedrijven aan duaal leren 
in de opleiding 7CPT. Deze groei is zowel geografisch (Gentse kanaalzone, regio 
Kempen-Limburg) als naar type bedrijven (KMO’s) 
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- De samenwerking op het terrein tussen mentoren, leerlingen en trajectbegeleiders 
bevat potentieel voor optimalisering. Opvolging van het duale traject op papier kan 
gedigitaliseerd worden. Een project om een webapp te ontwikkelen ligt klaar.  

- De sector en in het bijzonder de subsector life sciences is vragende partij voor verdere 
uitbouw van duaal leren, met focus op het hoger onderwijs. 

 
 

Sectoraal actieplan: visie en acties 

 

1. Kwantiteit van 
werkplekken in 
het secundair 
onderwijs  

Actie 1: Informeren via Formuleduaal :sectoraal communicatieplatform 
over duaal leren in de chemie, kunststoffen en life sciences 
Actie 2: sectorscreening voor nieuwe werkplekken 
Actie 3: Hernieuwing van lopende erkenningen 

2. Kwaliteit van 
werkplekken in 
het secundair 
onderwijs  

Erkennen van leerwerkplekken  
• Actie 1: Ondersteuning van bedrijven bij erkenningsaanvraag 
• Actie 2: Kwalitatieve versterking erkenningsaanvraag 

Begeleiden van mentoren 
• Actie 1: Opleiding voor mentoren 
• Actie 2: Intervisie voor mentoren 

Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken 
• Actie 1: Ondersteuning op maat van bedrijven 
• Actie 2: Kick-off en matching duaal leren 

Inzetten op samenwerking/kennisdeling tussen onderwijs- en 
werkpartners 

• Actie 1: samenwerking met Acta, sectoraal opleidingscentrum 
voor de chemie 

• Actie 2: Digitale opvolging duaal leren bij mentoren, leerlingen 
en trajectbegeleiders 

• Actie 3: Lerend netwerk duaal leren SE-n-SE 7de jaar chemische 
procestechnieken 

• Actie 4: Kerngroep duaal leren Se-n-SE 7de jaar chemische 
procestechnieken 

3. Hoger en 
volwassenen-
onderwijs 

Actie 1: Beleidsondersteuning door deelname aan overleg en onderzoek 
Actie 2: Ondersteuning bestaande en nieuwe lerende netwerken 
 

 
 
 

1. Acties met betrekking tot de kwantiteit van werkplekken in het 
secundair onderwijs 
 

Visie 
 
Zoals in de omgevingsanalyse al werd gesteld zal de sector van de chemie, kunststoffen en life 
sciences ook de komende jaren elk talent kunnen gebruiken door uitstroom van ervaren 
medewerkers en door een aantal strategische investeringen. Dit biedt kansen voor duaal leren in 
de opleiding 7 CPT, waarbij we in de eerste plaats willen inzetten op het verhogen van het aantal 
erkende leerwerkplekken, om te voorzien in voldoende plaatsen voor het stijgend aantal leerlingen. 
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We wenden hiervoor gepaste tools aan (website formuleduaal, krachtige en wervende 
presentaties) om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en sectorbedrijven te 
faciliteren. 
 
Acties 
 

 Actie 1: Informeren via Formuleduaal – sectoraal communicatieplatform over 
duaal leren in chemie, kunststoffen en life sciences 
 

Omschrijving De sector lanceerde in juni 2020 de website www.formuleduaal.be 
waarop alle informatie over duaal leren in de sector wordt 
gebundeld.  

Timing Maandelijkse review en update van de content 

Betrokken partners Sectoraal partnerschap, Co-valent, essenscia, stakeholders duaal 
leren,… 

Inspanningsverbintenissen De sector streeft naar een zo accuraat mogelijke weergave van de 
initiatieven die sectorbedrijven, scholen, secundair onderwijs en 
instellingen hoger onderwijs met elkaar opzetten in het kader van 
duaal leren. We houden de vinger aan de pols en benaderen de 
evoluties in duaal leren vanuit het perspectief van de verschillende 
stakeholders: leerlingen, scholen, bedrijven, sociale partners en 
andere stakeholders. We vertalen de evolutie in regelgeving rond 
duaal leren op een efficiënte manier voor de doelgroep van de 
website. We promoten op de website acties en activiteiten rond 
duaal leren die zowel binnen als buiten de sector plaatsvinden. 

 

 Actie 2:  sectorscreening voor nieuwe werkplekken 
 

Omschrijving We gaan op zoek naar extra werkplekken voor de opleiding 7CPT. 

Timing De sector zal een analyse maken van het aantal erkenningen en zal 
bedrijven met potentieel om in te stappen in het duale verhaal 
actief benaderen met een concreet voorstel. We focussen ons in 
eerste instantie op een toename van het aantal plekken bij 
sectorbedrijven in de Gentse kanaalzone en in de chemiecluster 
Kempen-Limburg voor de opleiding 7CPT. Met bedrijven in de 
chemiecluster Antwerpen-haven bekijken we de mogelijkheid om 
bijkomende werkplekken te creëren.  

Betrokken partners essenscia 
Co-valent 
Scholen 
Bedrijven 
Sectoraal partnerschap 

Inspanningsverbintenissen We benaderen elk schooljaar per trimester 2 bedrijven 

 
  

http://www.formuleduaal.be/
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 Actie 3: Hernieuwing van lopende erkenningen 
 

Omschrijving De sector zet maximaal in op de hernieuwing van elke erkenning 

Timing Elk schooljaar in kaart brengen van de bedrijven die hun erkenning 
moeten vernieuwen en deze opvolgen 

Betrokken partners Co-valent 
bedrijven 

Inspanningsverbintenissen Tegen het einde van het eerste semester van elk schooljaar hebben 
brengen we in kaart welke bedrijven hun erkenningen moeten 
vernieuwen. 
 
In het tweede semester begeleiden we actief deze ondernemingen 
in het vernieuwen van hun erkenningsaanvraag 

 
 
 
 
2. Acties met betrekking tot de kwaliteit van werkplekken in het 

secundair onderwijs 
 

Visie 
 
De sector is gebaat bij sterke en kwaliteitsvolle leerwerkplekken, en  bij duurzame en langdurige 
samenwerkingsverbanden met het onderwijs. Om deze doelstelling te bereiken zetten we doorheen 
het schooljaar een geïntegreerd geheel van acties op. Bedrijven, scholen en andere stakeholders 
komen op diverse momenten in contact met de sectorale werking inzake duaal leren en kunnen 
ondersteuning op maat verkrijgen. We nemen drempels weg door een goede ondersteuning bij 
erkenningsaanvragen en bieden transparante procedures aan die we actief communiceren via de 
juiste kanalen. We delen onze kennis in netwerken en ondersteunen het werkplekleren via de 
sectorale opleidingscentra. We bieden een kwalitatieve mentoropleiding aan zodat mentoren met 
de juiste competenties leerlingen kunnen begeleiden op de werkvloer. We bewaken de kansen van 
elke leerling via een transparant en fair matchingsproces en bieden hierin inhoudelijke en 
logistieke ondersteuning. Samengevat streven we naar een verankering van duaal leren in onze 
sector als een leerweg met een duidelijke meerwaarde voor elke partner.  
 
 
Acties 
 

1. Erkennen van leerwerkplekken 
 

 Actie 1: Ondersteuning bedrijven bij erkenningsaanvraag 
 

Omschrijving De sector biedt ondersteuning aan bedrijven om de 
erkenningsaanvraag in orde te brengen 

Timing Een gestandaardiseerde aanpak op basis van de bestaande 
werking wordt uitgewerkt in de loop van 2021 en geïmplementeerd 
vanaf de zomer 2021  

Betrokken partners Sectoraal partnerschap 
Essenscia 
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Co-valent 

Inspanningsverbintenissen Op basis van de bestaande werkwijze wordt de methodiek van 
informeren en ondersteunen van bedrijven die interesse tonen als 
leerwerkplek uitgewerkt en waar kan gestandardiseerd. 

 
 Actie 2: Kwalitatieve versterking erkenningsprocedure 
 

Omschrijving Versterken van begeleiding van nieuwe bedrijven 

Timing Concept en toolbox zijn klaar in tweede trimester schooljaar 2020 
-2021 

Betrokken partners Sectoraal partnerschap 
Essenscia 
Co-valent 

Inspanningsverbintenissen Het sectoraal partnerschap duaal leren chemie, kunststoffen en life 
sciences beschikt over uitgewerkte procedures om werkplekken te 
erkennen. In functie van de noden worden bedrijven telefonisch of 
via een plaatsbezoek opgevolgd. We versterken deze procedure 
door een “offer you can’t refuse” op te stellen onder de vorm van 
een toolbox die we gebruiken bij plaatsbezoeken en telefonische 
contacten. Deze toolbox wordt ook terbeschikking gesteld op de 
sectorale website www.formuleduaal.be . 

 
2. Begeleiden van mentoren  

 
 Actie 1: Opleiding en opvolging van mentoren 
 

Omschrijving De sector biedt mentoren de mogelijkheid om via het sectorale 
vormingsfonds Co-valent een mentoropleiding te volgen. 

Timing Het sectorale vormingsfonds Co-valent organiseert minstens 1x per 
jaar een mentoropleiding.  

Betrokken partners Co-valent 
Bedrijven & mentoren 

Inspanningsverbintenissen Co-valent organiseert jaarlijks minstens een mentoropleiding. Deze 
opleiding werd in januari 2020 nog herwerkt zodat de inhoud 
beter aansluit bij de noden van mentoren die duale leerlingen 
begeleiden. De opleiding wordt voortdurend geëvalueerd zodat de 
inhoud afgestemd kan worden op de noden van de mentoren. We 
volgen op of mentoren aan de erkenningsvoorwaarden en geven 
informatie over mentoropleidingen. 

 
 Actie 2: Intervisie mentoren 
 

Omschrijving De sector biedt opgeleide mentoren de mogelijkheid om via het 
sectorale vormingsfonds Co-valent een intervisie te volgen.  

http://www.formuleduaal.be/
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Timing Het sectorale vormingsfonds Co-valent organiseert minstens 1x per 
jaar een intervisie  

Betrokken partners Co-valent 
Bedrijven & mentoren 

Inspanningsverbintenissen Het sectorale vormingsfonds Co-valent organiseert minstens 1x per 
jaar een intervisie. Tijdens deze intervisie onder begeleiding van 
een ervaren coach kunnen mentoren ervaringen en inzichten 
delen, en verder groeien in hun rol als mentor. 

 
3. Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken 

 
 Actie 1: Ondersteuning op maat voor bedrijven 
 

Omschrijving Bedrijven kunnen terecht bij de sector voor advies inzake 
overeenkomsten, klachten, duaal leren in het algemeen, 
doorverwijzing naar partners in het onderwijs, enz. 

Timing Doorlopend tijdens het schooljaar 

Betrokken partners Sectoraal partnerschap 
Co-valent 
essenscia 

Inspanningsverbintenissen Engagement om bedrijven die ondersteuning vragen gericht te 
ondersteunen of door te verwijzen. Op vraag van het bedrijf of bij 
meldingen en klachten wordt een plaatsbezoek uitgevoerd.  

 
 Actie 2: Kick-off en matching duaal leren 
 

Omschrijving De sector organiseert sinds 2018 een kick-off duaal leren voor duale 
leerlingen 7CPT. Bij de start van het schooljaar in 2018, 2019 en 
2020 wordt een beurs georganiseerd voor sectorbedrijven, scholen 
en leerlingen. De nieuwe lichting leerlingen krijgt zo de kans om 
kennis te maken met de diversiteit aan bedrijven binnen de chemie 
en life sciences. Bedrijven kunnen hun samenwerkingsverbanden 
met het onderwijs versterken en kennis maken met de nieuwe 
leerlingen. Op de kick-off kunnen bedrijven en leerlingen afspraken 
maken voor intake-gesprekken in de loop van de maand 
september. Zo krijgt elke leerling dezelfde kans om een 
leerwerkplek te vinden die het best bij zijn/haar mogelijkheden en 
verwachtingen aansluit.  

Timing september 

Betrokken partners Sectoraal partnerschap 
Co-valent 
essenscia 

Inspanningsverbintenissen.  De sector organiseert een (digitale) kick-off in september.   
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4. Inzetten op samenwerking/kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners  
 

 Actie 1: Samenwerking met Acta, sectoraal opleidingscentrum voor de chemie 
 

Omschrijving Elke leerling 7CPT volgt 7 opleidingsdagen bij Acta, het sectoraal 
opleidingscentrum voor de chemie, zodat er aan gesimuleerd 
werkplekleren kan gedaan worden en zodat hiaten in de 
theoretische of praktische vorming kunnen worden geremedieerd. 

Timing Planning ifv beschikbaarheid Acta en kalender scholen doorheen 
het schooljaar.  

Betrokken partners Acta 
Co-valent 
Scholen 7CPT 

Inspanningsverbintenissen Elke school die op het aanbod ingaat kan de leerlingen 7 
opleidingsdagen aanbieden bij Acta.  

 
 Actie 2: Digitale opvolging duaal leren bij mentoren, leerlingen en trajectbegeleiders 
 

Omschrijving Ontwikkeling van een app ter ondersteuning van mentoren 

Timing Ontwikkeling tijdens de looptijd van het addendum   

Betrokken partners Sectoraal partnerschap 
Co-valent 
essenscia 
Scholen 7CPT 
Bedrijven  

Inspanningsverbintenissen De sector heeft een lastenboek ontwikkeld, in samenwerking met 
opleidingsverstrekkers 7CPT, mentoren, leerlingen en 
trajectbegeleiders middels diverse intensieve co-creatiesessies, om 
een webapplicatie te ontwikkelen voor een digitale opvolging van 
duaal leren. Evaluatie van de duale leerling, die nu nog grotendeels 
op papier gebeurt, kan vervangen worden door een webapp die 
online opvolging van de voortgang van een leerling mogelijk 
maakt en die de communicatie tussen mentor, leerling en 
trajectbegeleider tussen de verschillende stagebezoeken door 
vergemakkelijkt. De sector zal nagaan of met de beschikbare 
financiële middelen overgegaan kan worden tot de ontwikkeling 
van deze webapp. Geschatte kost 80 – 100 keur. 

 

 Actie 3: Lerend netwerk duaal leren Se-n-SE chemische procestechnieken (7CPT) 
 

Omschrijving In het lerend netwerk nodigen we bedrijven, 
opleidingsverstrekkers en stakeholders (RTC, sectoraal 
opleidingscentrum Acta, VDAB, departement WSE,…)  uit om de 
voortgang in duaal leren te bewaken. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn bijvoorbeeld:   

- Informeren en sensibiliseren over duaal leren 
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- Matching van leerlingen en bedrijven 
- Administratieve procedures (erkenningen) 
- Samenwerking mentor & trajectbegeleider 
- Net- of koepeloverschrijdende samenwerking tussen 

opleidingsverstrekkers 
- Gedeeld en gemeenschappelijk cursusmateriaal 
- …. 

Timing Minstens 1 meeting per schooljaar van het lerend netwerk.  

Betrokken partners Essenscia 
Co-valent 
Scholen die duaal leren in de opleiding 7CPT aanbieden 
Stakeholders duaal leren (VDAB, RTC, Talentenfabriek, Acta, 
PlastiQ,…) 
Sectoraal partnerschap 

Inspanningsverbintenissen Minstens 1 meeting per schooljaar van het lerend netwerk. In 
functie van de noden kunnen ook regionale meetings 
georganiseerd om bepaalde accenten te leggen in de 
samenwerking tussen de bedrijven en scholen in de chemiecluster 
Antwerpen-haven enerzijds en Kempen-Limburg anderzijds. De 
samenstelling kan variëren in functie van de agenda.  

 

 Actie 4: Kerngroep duaal leren Se-n-SE chemische procestechnieken (7CPT) 
 

Omschrijving In de kerngroep duaal leren werken alle scholen die 7CPT duaal 
aanbieden net/koepeloverschrijdend samen met enkele bedrijven 
om de verdere uitrol van duaal leren vorm te geven. De kerngroep 
ondersteunt de federatie en het vormingsfonds in het opstellen 
van standpunten richting beleid en bereidt de lerende netwerken 
voor. 

Timing 1 bijeenkomst van de kerngroep per semester. Kan variëren in 
functie van de thema’s en de noden.   

Betrokken partners 
 

Essenscia 
Co-valent 
Scholen die duaal leren in de opleiding 7CPT aanbieden 
Stakeholders duaal leren 
Sectoraal partnerschap 

Inspanningsverbintenissen Minstens 1 meeting van de kerngroep per semester. In functie van 
de noden kunnen ook regionale meetings georganiseerd om 
bepaalde accenten te leggen in de samenwerking tussen de 
bedrijven en scholen in de chemiecluster Antwerpen-haven 
enerzijds en Kempen-Limburg anderzijds.   

 
 
 
 
3. Acties naar het hoger en volwassenenonderwijs 
 

Visie 
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De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences stelt heel wat hoogopgeleiden tewerk. In 
dat opzicht werd reeds in 2013 gestart met een proeftraject rond duaal leren in het hoger 
onderwijs. We zetten de inspanningen verder om bedrijven en hogescholen te connecteren 
zodat de mogelijkheden onderzocht kunnen worden om duale trajecten in het hoger onderwijs 
op te starten.  

 
Acties 
 

 Actie 1: Beleidsondersteuning door deelname aan overleg en onderzoek 
 

Omschrijving Sector engageert zich om deel te nemen aan overleg en 
voorbereiding van de implementatie van duaal leren in het HO 
 

Timing Doorlopend 2021-2022 

Betrokken partners Beleidspartners, Hogescholen 

Inspanningsverbintenissen De sector volgt de beleidsvoorbereiding op en zal zo veel mogelijk 
deelnemen aan overleg rond de implementatie van duaal leren in 
HO. Goede praktijken in onze sector zullen gedeeld worden met 
het beleid. 

 

 Actie 2: Ondersteuning bestaande en nieuwe lerende netwerken 
 

Omschrijving De sector engageert zich om de bestaande initiatieven in het hoger 
onderwijs verder te ondersteunen. 

Timing Doorlopend 2021-2022.  

Betrokken partners Co-valent, essenscia, Talentenfabriek Antwerpen, hogescholen, 
bedrijven 

Inspanningsverbintenissen  Zoals aangegeven in de omgevingsanalyse heeft de sector trajecten 
lopen voor de professionele bachelor chemie en nemen 
sectorbedrijven deel aan duaal leren in de bacheloropleiding 
electromechanica. Deze trajecten worden verder opgevolgd. 
Er zullen eventueel nieuwe Avogadrotrajecten tijdens de looptijd 
van het addendum worden opgestart. 
De sector zal hogescholen en sectorbedrijven met elkaar verbinden 
zodat potentieel voor duale trajecten kan worden onderzocht.  
Communicatie over duaal leren in het hoger onderwijs gebeurt op 
www.formuleduaal.be 

 
 

Rode draden 

Intersectorale 
samenwerking 

Door deelname aan de klankbordgroep van departement WSE 
verzekert de sector overleg met andere sectoren rond goede 
praktijken en problematieken rond duaal leren. Waar nodig 
wordt overleg over standaardtrajecten of nieuwe pistes met 
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aanverwante sectoren (bv. technologiesector, voeding,…) 
ingebouwd. De sector is ook lid van het lerend netwerk bachelor 
electromechanica dat door de technologiesector wordt begeleid. 
 

Acties als gevolg van 
de impact van 
corona (relance toets) 

Door de corona-crisis blijken een aantal bedrijven terughoudend 
te zijn voor het openstellen van leerwerkplekken. In 
samenspraak met deze bedrijven probeert de sector proactief 
oplossingen te vinden. Er wordt hierbij sterk ingezet op 
maatwerk in samenwerking met onderwijs en bedrijven. In het 
kader van de hernieuwing van de erkenning zal sterk gewezen 
worden op het maatschappelijk engagement ten opzichte van 
de duale leerling. 

Acties die bijdragen tot 
het optimaliseren/ 
vernieuwen van de 
werking 

De opvolging van leerling kan gevoelig geoptimaliseerd worden 
door het uitbouwen van een specifieke app.  
-Door het grondig uitwerken van het ondersteunende traject 
voor een geïnteresseerd bedrijf zullen drempels voor het 
aanbieden van een leerwerkplek worden weggenomen. 

 
 

Resultaatsverbintenissen 

 

Resultaatsverbintenis  2021 2022 

Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het kader 
van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken 

10 10 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken 

20 20 

Aantal op te volgen mentoren  142 
 
Ook ‘virtuele’ bezoeken kunnen in rekening gebracht worden. Dit zijn online vergaderingen van 
een 2-tal uur. Deze virtuele bezoeken tellen voor 1/4de werkdag (twee virtuele bezoeken staan 
dus gelijk aan 1 plaatsbezoek). Tijdens periodes waarin het omwille van wettelijke restricties op 
het vlak van de pandemie covid-19 crisis niet mogelijk is om fysiek langs te gaan op de 
werkplek, staat een virtueel bezoek gelijk aan een plaatsbezoek (telt dus 1/2de werkdag). 

 

Budgetcategorieën 

Budgetcategorie 1 
 
Geen categorie 
 
Budgetcategorie 2 
 
Inschaling categorie: 

Categorie 2 : > 135 en < 270 mentoren  
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 

 

Financiering  

Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de 
resultaatsverbintenissen zijn behaald. Als een resultaatsverbintenis niet wordt behaald, wordt 
de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren uitbetaald.  

 

Beëindiging 

Het addendum wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het addendum kan niet 
stilzwijgend worden verlengd. 

 

Het addendum eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge 
overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment 
het addendum opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De 
kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint 
te lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het addendum kan door de Vlaamse 
Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat het 
aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in 
buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het departement Werk en 
Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de 
beoogde doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het addendum eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

 

Evaluatie 

Het departement Werk en Sociale Economie voorziet richtlijnen voor de inhoudelijke en 
financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de 
aangegane verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  

 

Controle en toezicht 

De sociaalrechtelijke inspecteurs van het departement Werk en Sociale Economie zijn belast 
met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij een exemplaar ontvangt te Brussel 

op 

 

Namens de Vlaamse Regering, 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 
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Namens de sociale partners van de sector Chemie, Kunststoffen en Life Sciences, 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Frank BECKX, 

Gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Koen LAENENS, 

Secretaris-generaal - Directeur Sociale Zaken essenscia 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Marian WILLEKENS, 

Secretaris ACVBIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Andrea DELLA VECCHIA, 

Federaal secretaris AC ABVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Koen DE KINDER, 

Federaal Secretaris ACVBIE 
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De heer Stéphane PIRON, 

Federaal secretaris FGTB-ABVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Erik DECOO, 
Nationaal verantwoordelijke ACLVB 


