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

van de sector Stoffering & Houtbewerking, vertegenwoordigd in 
paritair comité 126, sector van de Houtnijverheid, 

vertegenwoordigd in de paritaire subcomités 125.01 van de 
Bosontginning, 125.02 van de Zagerijen en 125.03 van de 

Houthandel 
 
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 Stoffering & Houtbewerking, sector van de 
Houtnijverheid, van de Bosontginning, van de Zagerijen en van de Houthandel, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Filip De Jaeger, adjunct directeur-generaal Fedustria vzw; 
- De heer François De Meersman, algemeen secretaris Belgische 

Houtconfederatie vzw; 
- De heer Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Sandra Lamote, secretaris ACV bouw - industrie & energie; 
- De heer Gianni De Vlaminck, federaal secretaris ABVV - AC; 
- De heer Johan Vandycke, nationaal sectoraal 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 2023 tot en met 30 juni 2023 een maximale toelage van 32.797,50 
euro uit te betalen aan WOODWIZE, Hof ter Vleestdreef 3 te 1070 Brussel (ondernemingsnummer 
0438.431.981 - bankrekeningnummer BE18 2100 5859 9065) 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 WOODWIZE vzw ter uitvoering van het 
addendum ‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van de Houtsectoren. 

 

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 = 170 / 2022 = 170 

Aantal plaatsbezoeken (per ½ jaar) in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken van 1/1/2023 tot en met 30/6/2023: 
85 plaatsbezoeken  
 

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

/ 

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

Aantal telefonische contacten (per ½ jaar) in het kader van 
erkenning en opvolging van leerwerkplekken -> 1/1/2023 -
30/6/2022 = 75 contacten 
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en opvolging van leerwerkplekken 
-> 2021 = 150 / 2022 = 150 

 
 
Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Sensibiliseren, informeren, 
stimuleren en prospecteren bij 
potentiële leerwerkplekken 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Sensibiliseren en informeren van bedrijven over Duaal Leren 

via onze website, periodieke nieuwsbrieven en het 
verspreiden van goede praktijkvoorbeelden. 

 Informatie en ondersteuningsdocumenten met actuele info 
beschikbaar stellen via de webpagina ‘duaal leren’. 

 Tijdens bedrijfsbezoeken lichten de medewerkers en 
consulenten van WOODWIZE de mogelijkheden van duaal 
leren toe. 

 
 

Actie 2: Ondersteunen van 
opleidingsverstrekker bij het 
uitbouwen van een netwerk aan 
leerwerkplekken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Aan elke aanbieder van Duaal Leren is de mogelijkheid van 

een sectoraal ankerpersoon voorgesteld. De ankerpersoon 
biedt de school ondersteuning bij de implementatie van 
Duaal Leren in de school en het uitbouwen van een netwerk 
aan leerwerkplekken. 

 De leerwerkplekdatabank op de website van WOODWIZE 
doorlopend actualiseren. 

 
 

Actie 3: Kenbaar maken van het 
nieuwe aanbod Duaal Leren 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
In september 2022 zijn de laatste op te starten duale opleidingen 
opgestart. Voorlopig is er geen nieuw aanbod kenbaar te maken. 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Het bestaande aanbod blijven promoten via website, nieuwsbrief 
en brochure. 
 

 

Actie 4: Leerwerkplekken 
informeren, stimuleren en 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
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ondersteunen i.k.v. een 
hernieuwing van de erkenning 

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

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Leerwerkplekken, met erkenningen die aflopen, contacteren 

en opvolgen. 
 Waar nodig, de competentiepas actualiseren en bijkomende 

duale richtingen indienen. 
 

 
 

Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Begeleiding bij de 
indiening van de 
erkenningsaanvragen 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Op vraag bedrijven ondersteunen bij de indiening van 
erkenningsaanvraag. 
 

 

Actie 2: Administratieve controle, 
onderzoeken en behandelen van 
erkenningsaanvragen of 
hernieuwing en het beheer ervan 
in de app.werkplekduaal.be 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Erkenningsaanvragen die via de app.werkplekduaal.be aan het 
Sectoraal Partnerschap Duaal Leren Houtsectoren zijn toegekend 
binnen de termijn van 14 dagen opvolgen. 
 

 

Actie 3: Plaatsbezoeken ikv 
erkenningsaanvraag of 
hernieuwing 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Bedrijven, die een eerste erkenningsaanvraag als leerwerkplek 

indienen, ter plaatse bezoeken. 
 Bedrijven bezoeken, waarvoor geoordeeld wordt dat een 

bezoek ter plaatse nodig is om tot een (her)erkenning te 
kunnen overgaan (intern bij WOODWIZE of door leden van 
het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren Houtsectoren). 
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 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Informeren en opvolgen 
van de verplichte 
mentoropleiding 
 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opvolgen van mentoren, gekoppeld aan erkenningen i.k.v. Duaal 
Leren. 
 

 

Actie 2: Organiseren en geven van 
mentoropleidingen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Minimaal 3 opleidingssessies ‘mentorschap’ aanbieden (regionaal 
gespreid). 
 

 

Actie 3: Opvolgen en versterken 
van de mentoren (kennisdeling) 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
We willen het inhoudelijke luik hiervan verder concretiseren in 
2023. Hiertoe is er in de zomer en het najaar van 2022 een 
bevraging opgesteld. Op basis van de resultaten van die bevraging 
wordt dit inhoudelijke luik verder uitgewerkt. 
 
Betrokken partners: 
Opleidingsverstrekkers, mentoren, bedrijven Woodwize 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Uitvoeren van de acties die voortkomen uit de verwerking van de 
resultaten van een bevraging (2e helft 2022) 
 

 

 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: OAO’s administratief 
opvolgen 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Administratief controleren van de OAO’s, die toegewezen zijn via 
de app.werkplekduaal.be aan het Sectoraal Partnerschap Duaal 
Leren Houtsectoren. 
Actie ondernemen waar nodig. 
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Actie 2: Proactief en reactief 
duale trajecten (ter plaatse) 
opvolgen 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Opvolgen van de duale leertrajecten ‘on desk’ en/of op de 

leerwerkplek. 
 Uitreiken van een sectoraal getuigschrift aan leerlingen die 

hun opleidingsjaar succesvol afgerond hebben. 
 

 

Actie 3: Ondernemingen 
informeren en ondersteunen bij 
de aanvraag van incentives (oa 
mentorkorting) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 De bedrijven informeren, waarvan een OAO’s via de 

app.werkplekduaal.be werd toegewezen aan het Sectoraal 
Partnerschap Duaal Leren Houtsectoren. 

 Op vraag, ondersteunen van de aanvraag voor incentives (oa 
mentorkorting). 

 Informatie over incentives zichtbaar maken op de website en 
het up-to-date houden van die informatie. 

 
 

Actie 4: Opvolgen van de 
knipperlichten 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opvolgen van: 
 vroegtijdige beëindigingen bij de onderneming; 
 wissels van mentoren; 
 aantal leerlingen per mentor; 
 aantal OAO’s per (erkende) vestiging. 
 

 

Actie 5: Optreden bij geschillen, 
sanctioneren, stopzetten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Uitvoeren van sanctionering van de onderneming, indien van 

toepassing. 
 Opheffen van erkenningen en/of tijdelijk uitsluiten van 

ondernemingen, indien van toepassing. 
 Ondersteunen van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren bij 

beroepsprocedure (op vraag). 
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 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Beleidsondersteuning i.k.v. 
duaal leren 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Deelnemen aan de Klankbordgroep Duaal Leren. 
Alle andere beleidsondersteunende acties die nodig en nuttig zijn 
voor de houtsectoren. 
 

 

 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Onderzoek mogelijke 
duale trajecten in het hoger 
onderwijs (graduaatsopleidingen) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 1: Ondersteunen opstart 
graduaatsopleiding 
‘Werkvoorbereider hout’ 
 

Omschrijving: 
Onder voorbehoud van de vereiste goedkeuringen start de 
graduaatopleiding ‘Werkvoorbereider hout’ op vanaf september 
2023. De werkvoorbereider hout is een knelpunt op de 
arbeidsmarkt, waar deze opleiding een (deel van de) oplossing 
voor kan bieden. 
 
Woodwize is betrokken bij de aanvraag voor de programmatie en 
bij de opmaak van de inhoud van de opleiding. Er wordt verder 
samengewerkt voor verdere inhoudelijke ondersteuning. 
Woodwize zal, op vraag van Vives, de opleiding actief promoten 
en kenbaar maken bij de potentiële doelgroepen van 
(laatstejaars)leerlingen, werknemers en bedrijven. 
 
Betrokken partners: 
VIVES Hogeschool, VTI Roeselare, Woodwize, bedrijven PC125 en 
PC126 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Graduaatsopleiding promoten 
 Potentiële leerwerkplekken informeren (graduaat is 1/3 

werkplekleren) 
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Actie 2: Overleg CVO’s / 
begeleidingsdiensten VWO 
 

Omschrijving: 
Momenteel is er nog geen hout gerelateerd programmatie / 
aanbod duaal leren voor het VWO.  
De houtsectoren staan open voor verder overleg met de 
begeleidingsdiensten VWO over het aanbod duaal in VWO en de 
organisatie: duur opleidingstraject, lesmomenten, begeleiding…  
WOODWIZE engageert zich om in overleg te gaan met CVO’s die 
vragen hebben omtrent Duaal Leren voor hout gerelateerde 
opleidingen. 
 
Betrokken partners: 
Woodwize, CVO’s, begeleidingsdiensten Volwassenenonderwijs 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Overleg opstart Duaal Leren in de houtopleiding met de 

begeleidingsdiensten VWO (vraag gestuurd). 
 Ondersteunen CVO’s met vragen omtrent Duaal Leren (vraag 

gestuurd). 
 

 
Actie 3: Opmaak rubriek duaal 
leren opleidingsprofielen  
 

Omschrijving: 
Hout gerelateerde opleidingsprofielen voor het VWO zijn niet altijd 
afgestemd op duaal leren.  
Woodwize engageert zich om, op vraag van de 
begeleidingsdiensten van het VWO, deel te nemen aan 
werkgroepen om bestaande opleidingsprofielen up te daten, te 
evalueren en aan te passen of nieuwe opleidingsprofielen op te 
maken. 
 
Betrokken partners: 
Woodwize, CVO’s, begeleidingsdiensten Volwassenenonderwijs 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Actief participeren aan werkgroepen om duaal leren te integreren 
in opleidingsprofielen (vraag gestuurd). 
 

 
Actie 4: Behandelen 
erkenningsaanvragen 
 

Omschrijving: 
Erkenningsaanvragen voor duale opleidingen VWO behandelen 
(volgens de procedure van het SP). 
 
Betrokken partners: 
Woodwize, bedrijven PC125 en PC126, sectorale sociale partners, 
DWSE (app) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Erkenningsaanvragen (administratief) opvolgen, die via de 
app.werkplekduaal.be aan het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren 
Houtsectoren zijn toegekend binnen de termijn van 14 dagen. 
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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 
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Namens de sociale partners van de Houtsectoren (PC 126, PsC 125.01, PC 125.02 en PC 125.03), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Filip DE JAEGER, 
Adjunct directeur-generaal Fedustria vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer François De MEERSMAN, 
Algemeen secretaris Belgische Houtconfederatie vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jean-Pierre WAEYTENS, 
Gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Sandra LAMOTE, 
Secretaris ACV bouw - industrie & energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Gianni DE VLAMINCK, 
Federaal secretaris ABVV - AC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VANDYCKE, 
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 
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