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Addendum ‘duaal leren’ bij het Sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 
van de sector Elektriciens: installatie en distributie (PSC 149.01) 

 
 
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; 
 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Elektriciens: installatie en distributie, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Dirk Rutten, Algemeen secretaris ELOYA; 
- De heer Eric Piers, Gedelegeerd Bestuurder FEE; 
- Mevrouw Viviane Camphyn, Gedelegeerd Bestuurder NELECTRA; 
- De heer Kris Van Dingenen, Director General, Techlink; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Ortwin Magnus, Ondervoorzitter ABVV-metaal; 
- Mevrouw Lieve De Preter, Algemeen Secretaris ACV-CSC Metea; 

 
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 Volta, Marlylaan 15/8 b2 te 1120 Neder-Over-Heembeek 
(ondernemingsnummer:0457.209.993 - bankrekeningnummer: BE07 4264 1351 0166) 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 Volta ter uitvoering van het addendum ‘Duaal 
Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de 
sociale partners van de sector Elektriciens: installatie en distributie. 

 

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 = 400 / 2022 = 
420 

Verlenging:  90  plaatsbezoeken 

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

Verlenging: 40 virtuele contacten 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 200 / 2022 = 210 
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: De sector zal niet erkende 
bedrijven sensibiliseren met 
betrekking tot het belang van de 
verschillende vormen van 
werkplekleren en zal hen 
informeren omtrent de 
verschillende contractvormen 
(OAO, SAO, DA), alsook over de 
geldende regelgeving (rechten en 
plichten van de verschillende 
actoren) … via nieuwsbrieven 
en/of andere 
communicatiemiddelen 
Duidt 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 om 
meer bedrijven kennis te laten maken met werkplekleren en duaal 
leren en hen op de hoogte te brengen van de erkenningscriteria, 
hun rechten en plichten, financiële voordelen… met als doel dat 
meer bedrijven zich laten erkennen als leerwerkplek. 
 

 

Actie 2: De sector zal bedrijven en 
opleidingsverstrekkers 
samenbrengen of zal deelnemen 
aan netwerkmomenten 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Bedrijven, onderwijsinstellingen en 
leerlingen leren elkaar kennen en werken een verder partnerschap 
uit. 
 

 

Actie 3: De sector zal 
trajectbegeleiders en 
onderwijsverstrekkers 
ondersteunen in hun zoektocht 
naar leerwerkplekken 
Duidt 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 om 
gericht te zoeken naar bedrijven in de buurt van de school en 
bedrijven met interesse proactief doorgeven aan scholen. 
 

 

Actie 4: De sector zal in overleg 
en/of samen met 
opleidingsverstrekkers acties 
ondernemen om duaal leren 
bekend te maken bij jongeren en 
hun ouders 
Duidt 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 om 
jongeren en hun ouders te infomeren over werkplekleren en 
verbindt er zich toe om bedrijven en leerlingen met elkaar in 
contact te brengen met als doel een OAO af te sluiten. 
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Actie 5: De sector mobiliseert 
onderwijsverstrekkers om duale 
opleidingen te organiseren 
(bijvoorbeeld in regio’s met veel 
erkende en geïnteresseerde 
bedrijven) 
Duidt 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 om 
tijdens schoolbezoeken de scholen te motiveren om (meer) duale 
opleidingen aan te bieden. 
 

 

Actie 6: De sector zal 
leerwerkplekken stimuleren om 
opnieuw een erkenning aan te 
vragen 
Duidt 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 de 
erkende leerwerkplekken te motiveren om een hernieuwing van 
een erkenning aan te vragen.  
Bij weerstand zal de sector op zoek gaan naar redenen en proberen 
om mogelijke oplossingen aan te reiken om toch tot een positief 
verhaal te komen. 

 

Actie 7: De sector kan 
leerwerkplekken ondersteunen bij 
het hernieuwen van de 
erkenningsaanvraag 
Duidt 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 om 
bedrijven te ondersteunen bij het hernieuwen van een 
erkenningsaanvraag indien zij dit wensen. 

 

Actie 8: De sector zal alle 
leerwerkplekken bezoeken die een 
hernieuwingsaanvraag indienen 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector zal trachten alle 
leerwerkplekken te bezoeken, hen grondig te informeren en zo 
goed mogelijk te ondersteunen zodat de jongere in optimale 
omstandigheden kan opgeleid worden. 

 

Actie 9: De sector zal erkende 
leerwerkplekken informeren over 
het huidige aanbod duale 
opleidingen in de regio 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector verbindt er zich toe om het 
huidige aanbod aan duale opleidingen bij erkende leerwerkplekken 
kenbaar te maken. 
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☐ bijsturing 
 

Actie 10: De sector zal erkende 
leerwerkplekken informeren over 
de wijzigingen in de regelgeving, 
de financiële stimulansen, 
beschikbare instrumenten, ... 
Duidt 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 om 
erkende leerwerkplekken grondig te informeren aangaande 
wetgeving, financiële tussenkomsten, … en de beschikbare tools. 
 

 

Actie 11: De sector zal erkende 
leerwerkplekken en 
onderwijsverstrekkers 
samenbrengen om hun 
ervaringen te delen en vragen te 
stellen 
Duidt 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 om 
erkende leerwerkplekken en onderwijsverstrekkers samen te 
brengen teneinde ervaringen te delen, knelpunten te capteren en 
na te denken over eventuele oplossingen en duidelijkheid te 
scheppen bij eventuele vragen. 

 

Actie 12: De sector zal de signalen 
van leerwerkplekken capteren en 
bijhorende ondersteuning bieden 

Duidt 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 om 
erkende leerwerkplekken grondig te ondersteunen wanneer er 
hieraan nood is. 

 
 
Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: De sector zal bedrijven 
ondersteunen bij het indienen 
van de erkenningsaanvraag 

Duidt 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 om 
bedrijven te ondersteunen bij het indienen van een 
erkenningsaanvraag indien zij dit wensen. 

 

Actie 2: De sector zal de 
erkenningsaanvragen behandelen 
volgens de in het sectoraal 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
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partnerschap afgesproken 
procedure 

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

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector verbindt er zich toe om alle 
erkenningsaanvragen volgens de door het sectoraal partnerschap 
vooropgestelde procedure af te handelen. 
 

 

Actie 3: De sector zal een 
administratieve controle van de 
erkenningsaanvraag uitvoeren 

Duidt 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 om de 
administratieve controle van de erkenningsaanvragen uit te 
voeren. 

 

Actie 4: De sector zal de 
erkenningsaanvraag van het 
bedrijf onderzoeken en bespreken 
Duidt 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 alle 
erkenningsaanvragen te onderzoeken en te bespreken met de 
bedrijven. 
 

 

 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: De sector zal het bedrijf 
informeren over de verplichte 
mentoropleiding en de termijn 
waarbinnen deze gevolgd moet 
worden 

Duidt 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 om 
naar aanleiding van elke erkenningsaanvraag bedrijven te 
informeren en te motiveren om de mentoropleiding binnen de 
vooropgestelde termijn te volgen. 
 

 

Actie 2: De sector zal het bedrijf 
informeren over het aanbod 
mentoropleidingen en zal zelf een 
kwaliteitsvolle mentoropleiding 
organiseren 
Duidt 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 de 
bedrijven te informeren over het aanbod van mentoropleidingen 
en zelf een kwaliteitsvolle mentoropleiding aan te bieden. 
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Actie 3: De sector zal het bedrijf 
informeren over de 
mentorkorting 

Duidt 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 de 
bedrijven te informeren over de financiële stimulansen waaronder 
de mentorkorting. 

 

Actie 4: De sector zal de 
procedure voor de opvolging van 
de verplichte mentoropleiding 
evalueren en waar nodig 
bijsturen 
Duidt 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 om de 
procedure voor de opvolging van verplichte mentoropleiding toe 
te passen, te evalueren en waar nodig bij te sturen. 

 

Actie 5: Op vraag van het bedrijf 
of mentor zal een individuele 
coaching voor de mentor worden 
voorzien 

Duidt 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 om op 
vraag van het bedrijf of mentor een individuele coaching te 
voorzien. 

 

Actie 6: Tijdens infomomenten 
kunnen de trajectbegeleiders en 
leerkrachten op de hoogte 
gehouden worden over de 
ondersteuning die de sector biedt 
aan mentoren 

Duidt 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 de 
scholen te informeren over de ondersteuning die de sector biedt 
aan mentoren. 
 

 

Actie 7: De sector zal tools ter 
ondersteuning van de mentor bij 
het onthaal en de begeleiding van 
de jongere aanbieden 

Duidt 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 tools 
aan te bieden ter ondersteuning van mentoren bij het onthaal en 
begeleiding van jongeren. 
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 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: De sector zal de bedrijven 
bezoeken na erkenning indien het 
1e contact telefonisch was. Bij 
opstart van een nieuwe 
overeenkomst of gedurende de 
looptijd van een lopende 
overeenkomst zullen bedrijven 
hetzij bezocht hetzij 
telefonisch/online opgevolgd 
worden 

Duidt 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 om 
erkende leerwerkplekken op te volgen en hen grondig te 
informeren en te ondersteunen zodat de jongere in optimale 
omstandigheden kan opgeleid worden. 
 

 

Actie 2: De sector zal het bedrijf 
en/of school contacteren in het 
kader van een onderzoek van een 
knipperlicht, klacht of melding 
Duidt 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 
knipperlichten, klachten of andere meldingen correct op te volgen. 

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: De sector zal 
vergaderingen van het sectoraal 
partnerschap organiseren en zal 
deze voorbereiden samen met de 
secretaris en/of voorzitter 

Duidt 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 om de 
organisatie van de vergaderingen van het sectoraal partnerschap 
op zich te nemen. 
 

 

Actie 2: De sector zal actief 
deelnemen aan de 
klankbordgroepen 

Duidt 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 actief 
deel te nemen aan de klankbordgroepen. 

 

Actie 3: De sector zal deelnemen 
aan regionale overlegfora in het 
kader van de afstemming van- en 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
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kennisdeling over het 
opleidingsaanbod en de regionale 
arbeidsmarkt 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector zal, waar opportuun, 
deelnemen aan regionale overlegfora teneinde kennisdeling over 
het opleidingsaanbod en de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar 
af te stemmen. 
 

 

Actie 4: De sector zal infosessies 
voor onderwijsverstrekkers, die 
nog niet aan werkplekleren of 
duaal leren doen, organiseren 
Duidt 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 om op 
alle relevante evenementen van Volta, waar ook 
onderwijsverstrekkers aanwezig zijn, een infosessie rond duaal 
leren en werkplekleren te voorzien en te organiseren. Alsook, op 
vraag van een onderwijsverstrekker, engageert de sector zich om 
een infosessie rond duaal leren te geven. 

 

Actie 5: De sector zal het 
aanspreekpunt zijn voor 
bedrijven en werkpartners over 
duale opleidingen die onder het 
SP/PC vallen 

Duidt 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 het 
aanspreekpunt voor duaal leren te zijn voor bedrijven uit de sector 
en andere werkpartners. 
 

 

Actie 6: De sector zal het 
aanspreekpunt zijn voor 
trajectbegeleiders, technisch 
adviseurs, technisch adviseur 
coördinators en leerkrachten over 
duale opleidingen die onder het 
SP/PC vallen 
Duidt 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 van 
zowel proactief als reactief informatie rond duaal leren te 
verschaffen. 
 

 

Actie 7: De sector zal didactisch 
materiaal en tools in overleg- of 
in samenwerking met de 
onderwijspartners ontwikkelen 
en/of up-to-date houden 

Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector verbindt er zich toe om 
didactisch materiaal en ondersteunende tools verder te 
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☒ continuering 
☐ bijsturing 

ontwikkelen voor nieuwe en bestaande duale trajecten en 
relevante studierichtingen. 

 

Actie 8: De sector zal 
netwerkmomenten rond het 
thema duaal leren organiseren 
en/of eraan deelnemen 

Duidt 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 om 
deel te nemen aan de netwerkmomenten met betrekking tot duaal 
leren die elders georganiseerd worden. Waar relevant en nuttig 
gaan we vanuit de sector zelf over tot het organiseren van 
specifieke netwerkmomenten voor duale richtingen. 

 

Actie 9: De sector zal 
klankbordmeetings organiseren in 
samenwerking met de 
opleidingsverstrekkers waar 
bedrijven en 
opleidingsverstrekkers aan 
kennisdeling doen 
Duidt 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 om, op 
maat van de onderwijsverstrekkers en de bedrijven waarmee de 
onderwijsverstrekker contact heeft en/of lopende duale trajecten 
mee organiseert, klankbordmeetings te organiseren. 

 

Actie 10: De sector kan 
ondersteuning bieden bij het 
uitwerken van een 
doorschuifregeling bij rotering 
tussen verschillende 
bedrijven/werkplekken 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Het roteren van werkplekken kan in 
sommige gevallen soelaas bieden om zoveel mogelijk competenties 
en vaardigheden aan te leren op de werkvloer. De huidige 
regelgeving zorgt echter voor enkele belemmeringen. Desondanks 
krijgt de sector signalen van zowel onderwijs als arbeidsmarkt dat 
het roteren van werkplekken voor duale leerlingen nuttig kan zijn. 
Gedurende de addendumperiode gaat de sector op zoek naar een 
geschikte manier om dit te organiseren.   
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Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: De sector zal 
ondersteuning bieden bij de 
beleidsvoorbereiding voor duaal 
leren in het hoger- en 
volwassenenonderwijs 
Duidt 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 om 
actief deel te nemen aan netwerkmomenten, klankbordgroepen en 
andere vormen van overleg in kader van duaal leren in hoger 
onderwijs en volwassenenonderwijs  

 

Actie 2: De sector zal zicht 
krijgen op de mogelijke duale 
trajecten in het hoger- en 
volwassenenonderwijs 

Duidt 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 om 
actief deel te nemen aan netwerkmomenten, klankbordgroepen en 
andere vormen van overleg in kader van duaal leren in hoger 
onderwijs. Er zal worden nagegaan welke (graduaat) opleidingen 
en studiegebieden relevant zijn voor de sector. Binnen deze analyse 
zal er overleg gepleegd worden met relevante 
onderwijsverstrekkers. 

 

Actie 3: De sector zal de 
relevante proeftuinen analyseren, 
ondersteunen en contacten 
onderhouden met de 
onderwijsverstrekkers 
hieromtrent 

Duidt 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 om op 
basis van analyse van de resultaten van de proeftuinen de nodige 
contacten te onderhouden met de onderwijsverstrekkers en andere 
actoren. 

 

Actie 4: De sector zal bestaande 
leerwerkplekken bevragen en 
peilen naar interesse voor hoger 
geschoolde (duale) profielen of 
profielen uit het 
volwassenenonderwijs 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector zal proactief haar 
leerwerkplekken bevragen om de match zo goed mogelijk te 
ondersteunen. 
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Actie 5: De sector onderzoekt of 
bestaande tools nuttig kunnen 
zijn voor onderwijsverstrekkers 
en (duale) studenten uit 
richtingen van het volwassen- of 
hoger onderwijs 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector onderhoudt contacten met 
onderwijsverstrekkers om bestaande tools voor screening en 
matching bekend te maken en waar nodig aan te passen voor 
gebruik binnen hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.  

 

Actie 6: De sector ontwikkelt een 
visie en actieplan omtrent de 
ondersteuning en uitrol van 
duaal leren in het hoger- en 
volwassenenonderwijs 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector werkt verder aan haar 
visietekst en actieplan. 

 
 

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 
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Namens de sociale partners van de sector Elektriciens: installatie en distributie (PSC 149.01), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dirk RUTTEN, 
Algemeen secretaris ELOYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Eric PIERS, 
Gedelegeerd Bestuurder FEE 
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Mevrouw Viviane CAMPHYN, 
Gedelegeerd Bestuurder NELECTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kris VAN DINGENEN, 
Director General, Techlink 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ortwin MAGNUS, 
Ondervoorzitter ABVV-metaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Lieve DE PRETER, 
Algemeen Secretaris ACV-CSC Metea 
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