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Addendum ‘duaal leren’ bij het Sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 

van de sector Lokale Besturen 
 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand; 
 

De heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en 
Landbouw; 
 

De heer Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering 
en Gelijke Kansen; 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Lokale besturen, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Kris Snijkers, Algemeen Directeur VVSG; 
- De heer Piet Van Schuylenbergh, Gevolmachtigd Onderhandelaar VVSG; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Christoph Vandenbulcke, Nationaal secretaris ACV LRB; 
- De heer Willy Van Den Berge, Federaal secretaris ACOD LRB; 
- Mevrouw Christel Demerlier, Voorzitter regio Vlaanderen VSOA LRB; 

 
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 2023 tot en met 30 juni 2023 een maximale toelage van 36.946,50 
euro uit te betalen aan V.V.S.G. vzw, Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 
0451.857.573 - bankrekeningnummer: BE10 0910 1156 9604) voor de financiering van acties ter 
versterking van de werkplekcomponent 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 de 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 de 
toekenning van een projectsubsidie aan VVSG 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 Lokale Besturen. 

 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 3. De sector verbindt zich ertoe middels voorliggende overeenkomst:  

1° de al bestaande engagementen uit het addendum ‘duaal leren’ van 5 maart 2021 verder te 
continueren en hierbij aan te geven welke engagementen uit dit addendum eventueel zullen 
worden bijgestuurd dan wel al zijn afgerond; 

2° nieuwe engagementen ter versterking van de werkplekcomponent van duaal leren op te nemen.  

  

RESULTAATSVERBINTENISSEN  
Resultaatsverbintenis uit het 
addendum duaal leren 2021-2022 

Formuleer hieronder een ge-updatete of nieuwe resultaatsverbintenis 
voor komende addendumperiode van 6 maanden 

Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 143 / 2022 = 204 

75 plaatsbezoeken 
 

Aantal virtuele contacten (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = geen / 2022 = 
geen 

80 virtuele bezoeken  
 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 125 / 2022 = 150 

50 telefonische contacten 
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Contacteren lokale 
besturen ifv (her)erkenningen 
werkplekken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
Departement WSE 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
90% van de lokale besturen die een nieuwe erkennings-aanvraag 
doet of met werkplekken waarvan de erkenning dreigt te vervallen, 
worden gecontacteerd en bereikt via telefoon of plaats bezoek. 

 

Actie 2: Contacteren lokale 
besturen ifv reactivering van de 
erkende werkplek(ken) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
Lokale besturen die één of meerdere werkplekken in het kader van 
duaal leren/alternerend leren aanbieden maar die tot nu toe 
weinig ervaring hebben met duaal leren en/of waarmee weinig 
contact bestaat, worden gecontacteerd om na te gaan in welke 
mate de werkplek kan gereactiveerd worden en welke 
ondersteuning nodig is. Daarbij wordt toelichting gegeven over de 
mogelijkheden van duaal leren en de (financiële) incentives. 
Omwille van de grote werkdruk met de bestaande 
(her)erkenningen, wensen we ons hierbij te focussen op die 
opleidingen waar er nood is aan bijkomende werkplekken. We 
denken dan in eerste instantie aan werkplekken in de 
(buitenschoolse) kinderopvang en de gezinszorg.  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
Departement WSE 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We contacteren de werkplekken met een erkenning voor de duale 
opleiding verzorgende/zorgkundige (in het bijzonder in de 
gezinszorg) en voor de duale opleiding kinderbegeleider (in het 
bijzonder in de BKO) die in de afgelopen 2 jaar geen leerlingen 
duaal leren/alternerend leren hebben opgeleid.  

 

Actie 3: Werkplekken met 
erkenningen voor niet-duale 
opleidingen stimuleren een 
bijkomende erkenning voor een 
duale opleiding aan te vragen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
Gezien de inkanteling van leren&werken in duaal leren en de 
automatische omzetting van erkenningen uit het stelsel van 
leren&werken naar duale opleidingen (of minstens gedeeltelijk) en 
de suggesties die automatisch worden meegegeven in de applicatie 
werkplekduaal, lijkt het ons minder opportuun deze actie te 
continueren.  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 4: Ondersteuning van 
trajectbegeleiders in hun 
zoektocht naar werkplekken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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☒ continuering 
☐ bijsturing 

Elke school met een dergelijke vraag, krijgt de nodige 
ondersteuning, mits ze zelf ook redelijke inspanningen leveren om 
werkplekken te vinden. 

 

Actie 5: Centraal aanmeld- en 
matchingsysteem voor 
werkplekken duaal zorgkundige – 
luik gezinszorg 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing):  
Het centraal aanmeldsysteem werd ondertussen uitgewerkt, 
uitgetest en opnieuw bijgestuurd. Het is momenteel in voege en 
werkt goed. De bedoeling is dit wel verder op te volgen en 
eventueel bij te sturen waar nodig alsook verder bekend maken bij 
de diensten voor gezinszorg.  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
VIVO, Diverscity, Zorggezind. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Als sectororganisatie zorgen we voor de bekendmaking van het 
systeem bij de diensten gezinszorg (via nieuwsbrieven, mailing, 
telefoon, …). 

 

Actie 6: Deelname aan infosessies 
van scholen en pedagogische 
onderwijsdiensten van de 
onderwijsnetten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We engageren ons om in de mate van het mogelijke traject-
begeleiders en opleidingsverstrekkers alle nodige informatie te 
bezorgen om voldoende werkplekken te vinden en stellen onze 
expertise ter beschikking waar gewenst. 

 

Actie 7: Opmaken en verspreiden 
van infobrochures over relevante 
duale opleidingen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Update en verspreiding van de infobrochures voor volgende 
opleidingen: - verzorgende/zorgkundige duaal, kinderbegeleider 
duaal, grootkeuken duaal, technische opleidingen duaal (o.a. 
groenopleiding en assistent-podiumtechnieken). 

 

Actie 8: Elektronische 
nieuwsupdate duaal leren voor 
erkende en geïnteresseerde lokale 
besturen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De nieuwsupdate wordt minstens drie keer per schooljaar 
verstuurd. 
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Actie 9: Infosessies voor 
werkplekken ifv specifieke duale 
opleidingen  
(eventueel ism scholen en andere 
sectororganisaties) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In elke provincie organiseren we een infosessie rond technische 
opleidingen en opleidingen (assistent-)podiumtechnieken. 

 

Actie 10: Financiële 
ondersteuningspremie voor lokale 
besturen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er wordt budget voorzien voor de gedeeltelijke terugbetaling van 
de ondersteuningspremie binnen zorgopleidingen in het schooljaar 
2022-2023. Er wordt gecommuniceerd over deze ondersteunings-
premie via website, mailings, digitale nieuwsupdate, brochures en 
plaats bezoeken. 

 

Actie 11: Overleg ifv aanpak 
problemen met 
standaardtrajecten 
kinderbegeleider en zorgkundige 
duaal 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
 
Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Het onderzoeken en 
behandelen van de 
erkenningsaanvragen van de 
werkplekken binnen sector lokale 
besturen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Voor 90% van de erkenningsaanvragen vindt een plaatsbezoek of 
een digitaal overleg plaats. 
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Actie 2: Contacteren lokale 
besturen ifv hererkenningen 
werkplekken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
90% procent van de lokale besturen met werkplekken waarvan de 
erkenning dreigt te vervallen, worden gecontacteerd en bereikt, via 
telefoon of een plaats bezoek.. 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Organisatie 
sectorspecifieke mentoropleiding 
zorgberoepen en technisch 
uitvoerende beroepen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing):  
Er is een inhoudelijke bijsturing van de mentoropleidingen en in 
de toekomst zal er nog sprake zijn van een mentoropleiding 
zorgberoepen en een algemene mentoropleiding voor alle andere 
profielen bij de lokale besturen.  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
Externe mentoropleiders 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Organiseren van mentoropleidingen 
- Opvolgen van het aantal deelnemers aan de mentoropleiding  
- Opmaak rapport Tevredenheidsevaluatie mentoropleiding 

 

Actie 2: Contacteren mentoren 
die de mentoropleiding nog 
moeten volgen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
90% van de mentoren die de mentoropleiding nog moeten volgen, 
worden minstens drie maanden vooraf per mail of telefoon 
gecontacteerd om hen te informeren over de verplichte de 
mentoropleiding en hen te verwijzen naar ons aanbod van mentor-
opleidingen. 

 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Advies verlenen op vraag 
van het lokaal bestuur tav school 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle besturen en scholen krijgen een antwoord op hun vraag 
binnen een redelijke termijn (meestal binnen 1 week). 

 

Actie 2: Verspreiden brochure 
alternerend leren bij lokale 
besturen voor personeelsdiensten 
lokale besturen 
Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing):  
Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen we deze brochure niet langer 
uitgeven. Door de sterk toegenomen regelgeving (oa. met de 
introductie van duaal leren in het volwassenenonderwijs) is het 
moeilijk om deze brochure goed up to date te houden. Bovendien 
beschikt het departement WSE over goed uitgewerkte fiches die 
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☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

even goed kunnen gebruikt worden en steeds de laatste juiste 
informatie bevatten. Indien er specifieke informatie nodig is voor 
de lokale besturen zullen we deze uiteraard nog steeds meegeven.  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 3: Aanspreekpunt voor de 
onderneming zijn, opvolgen op 
basis van 
meldingen/klachten/signalen van 
scholen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: Het SP lokale besturen beschikt sinds 30/09/2022 
over een eigen klachtenprocedure. 

Betrokken partners: leden van het SP en sectorconsulenten, 
openbare besturen (werkplekken) en scholen.  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Scholen en werkplekken die een probleem signaleren of indien 
bepaalde knelpunten zelf worden vastgesteld, worden steeds in 
overleg met de betrokken besturen/scholen bekeken hoe dit kan 
aangepakt worden. Bij conflicten tussen scholen en werkplekken, 
proberen we een bemiddelende rol op te nemen. Bij formele 
klachten zullen we deze op basis van de beschikbare relevante 
informatie volgens de nieuwe formele klachtenprocedure 
behandelen.   

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Goede praktijken 
verzamelen in een digitale 
brochure 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opmaak en verspreiding van een digitale brochure met goede 
praktijken per mail, website, nieuwsupdate, … 

 

Actie 2: Intervisiesessies tussen 
scholen en werkplekken uit 
bepaalde regio’s 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector verbindt er zich toe te onderzoeken hoe de 
samenwerking en kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 
bevorderd kan worden. 

 
 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: De sector volgt de 
beleidsvoorbereiding op en 
neemt actief deel aan de 
overlegmomenten en 
klankbordgroep vergaderingen 
m.b.t. de uitrol van duaal leren 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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binnen volwassenenonderwijs en 
hoger onderwijs 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Actieve deelname aan overlegmomenten m.b.t. de beleids-
ontwikkelingen duaal leren in hoger en volwassenenonderwijs. 

 

Actie 2: Deelname aan 
werkgroepen/klankbordgroepen 
mbt de opmaak van relevante 
BKD’s, standaardtrajecten en 
opleidingsprofielen binnen 
secundair onderwijs, 
volwassenenonderwijs en hoger 
onderwijs 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Actieve deelname aan overlegmomenten voor de opmaak van 
relevante BKD’s, standaardtrajecten en opleidingsprofielen. 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 3: De sector onderzoekt in 
welke mate de bestaande 
kwalificerende opleidingen via de 
CVO’s en de nieuwe opleidingen 
duaal leren in het 
volwassenonderwijs op elkaar 
kunnen afgestemd worden met 
bijzondere aandacht voor de 
component werkplekleren. 

Omschrijving:  
De sector onderzoekt in welke mate de bestaande kwalificerende 
opleidingen via de CVO’s en de nieuwe opleidingen duaal leren in 
het volwassenonderwijs op elkaar kunnen afgestemd worden met 
bijzondere aandacht voor de component werkplekleren. 
Betrokken partners:  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In uitvoering van het actieplan Zijinstroom binnen VIA6 probeert 
de sector hier een pilootproject te lanceren. 
 
 

 
Actie 4: De sector organiseert een 
Webinar over de mogelijkheden 
van duaal leren in het 
volwassenenonderwijs met de 
focus op opleidingen in de 
zorgsector.  

Omschrijving:  
Naar aanleiding van de verdere uitrol van duaal leren in het 
volwassenenonderwijs bieden we een Webinar aan om de lokale 
besturen te vertellen wat de mogelijkheden hiervan zijn alsook wat 
de verschillen zijn met duaal leren in het secundair onderwijs. De 
voorwaarde is wel dat er voldoende CVO’s met een duaal 
opleidingsaanbod zijn. We focussen hierbij in eerste instantie op 
duale opleiding in de zorgsector.  
Betrokken partners:  
Potentiële partners zijn VIVO, Zorggezind, Zorgnet ICURO, Vlaams 
Welzijnsverbond 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We organiseren een Webinar en proberen minstens 50 deelnemers 
te bereiken. 
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Artikel 4. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op deze 
overeenkomst volgende addendum ‘duaal leren’ mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren 
en te rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  
 
Artikel 5. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 6. De sector verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van 
deze acties. 
 
Artikel 7. De bepalingen van het sectorconvenant 2021-2022 en van het addendum van 5 maart 
2021 zijn van toepassing in zoverre de voorliggende overeenkomst hier niet van afwijkt.  
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 
 
 
 
 
 
 

De heer Ben WEYTS 

 

 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jo BROUNS 

 

 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, 

 

 

 

 

 

 

 

Bart SOMERS 
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Namens de sociale partners van de sector Lokale Besturen, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kris SNIJKERS, 
Algemeen Directeur VVSG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Piet VAN SCHUYLENBERGH, 
Gevolmachtigd Onderhandelaar VVSG 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Christoph VANDENBULCKE, 
Nationaal secretaris ACV LRB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Willy VAN DEN BERGE, 
Federaal secretaris ACOD LRB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Christel DEMERLIER, 
Voorzitter regio Vlaanderen VSOA LRB 
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