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

van de sector Horeca (PC 302) 
 
 
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 Horeca, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Ludo Geurden, voorzitter Horeca Vlaanderen; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Alain Detemmerman, Co-voorzitter ABVV Horval; 
- De heer Kris Vanautgaerden, Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten; 

 
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 77.845,00 
euro uit te betalen aan Horeca Forma Vlaanderen, Anspachlaan 111/4 te 1000 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0861.436.610 - bankrekeningnummer: BE04 3101 8021 0831) 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 Horeca Forma Vlaanderen ter uitvoering van 
het addendum ‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van de Horecasector. 

 

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 = 700 / 2022 = 700 

Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken -> 350 voor de eerste zes 
maanden van 2023 

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

Aantal virtuele contacten (per jaar) in het kader van erkenning 
en opvolging van leerwerkplekken -> 2023 = geen 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 500 / 2022 = 
500 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in het kader van 
erkenning en opvolging van leerwerkplekken -> 250 voor de 
eerste zes maanden van 2023 

 
 



Pagina 3 van 11 
 

 
Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Ondersteuning scholen bij 
uitrol en timing duaal traject 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle voltijdse, deeltijdse en BUSO-scholen die opstarten bieden we 
de mogelijk om bij de opstart ondersteund te worden. 
 

 

Actie 2: Ondersteuning scholen bij 
vinden leerwerkplekken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector creëert draagvlak bij de ondernemingen en contacteert 
zelf haar eigen netwerk aan bedrijven. 
 

 

Actie 3: Op grote schaal 
informeren over, en promoten 
van, duaal leren naar de sector: 
magazine, folder, website, sociale 
media, consulenten… 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector informeert breed over duaal leren en over elke nieuwe 
duale opleiding. 

 

Actie 4: Hernieuwen van 
erkenningen schooljaar 2017-2018 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle erkende bedrijven uit 2017-2018 zullen herinnerd worden aan 
hun hererkenning en indien noodzakelijk (bv. belangrijke 
structurele wijzigingen in de onderneming sinds de erkenning) 
opnieuw bezocht worden. De sector ondersteunt de onderneming 
in de verschillende stappen van deze hererkenning. 
 

 

Actie 5: Infosessies voor ouders 
en leerlingen en bedrijven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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☐ bijsturing Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle scholen kunnen hierop intekenen. 
 

 
 

Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Ondersteunen bij indienen 
erkenningsaanvraag 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector volgt bij elke erkenningsaanvraag dezelfde procedure 
tenzij de vorige aanvraag minder dan één jaar geleden is, dan 
wordt een versnelde procedure gevolgd. 
 

 

Actie 2: Administratieve controle 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie vorige. 
 

 

Actie 3: Telefonisch contact 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie vorige. 
 

 

Actie 4: Plaatsbezoeken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie vorige. 
 

 

Actie 5: Sociaaljuridische info 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie vorige. 
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 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Tweedaagse 
leermeesteropleiding 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector biedt elke mentor een gratis leermeesteropleiding aan en 
motiveert hen om deze zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 6 
maanden te volgen. 
 

 

Actie 2: Info over mentorkorting 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector informeert bij elk erkenningsbezoek over de 
mentorkorting. 
 

 

Actie 3: Aanleveren 
ondersteunend materiaal 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector biedt dit ondersteunend materiaal telkens wanneer 
nodig aan. 
 

 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Aanwezig bij 
contractondertekening 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector is aanwezig bij elke nieuwe duale school en zolang als 
nodig. Indien de school aangeeft dat het niet langer noodzakelijk 
is, stopt deze actie. 
 

 

Actie 2: Tussentijdse evaluaties na 
één maand 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) Deze actie werd stopgezet. 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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Actie 3: Helpdesk bij ad-hoc 
vragen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector reageert gepast op alle vragen en klachten en volgt de 
betrokken cases op. 
 

 

Actie 4: Indien nodig bezoek bij 
een knipperlicht/klacht of 
melding 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector reageert gepast op alle vragen en klachten en volgt de 
betrokken cases op. 
 

 

Actie 5: Contact met school n.a.v. 
knipperlicht of melding 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector reageert gepast op alle vragen en klachten en volgt de 
betrokken cases op. 
 

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Vergadering sectoraal 
partnerschap 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deelname aan elk sectoraal partnerschap. 

 

Actie 2: Deelname aan 
klankbordgroep 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deelname aan elke klankbordgroep. 
 

 

Actie 3: Netwerkmoment scholen 
bij start nieuw traject 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector engageert zich om voor elke nieuwe duale opleiding 
minstens één netwerkmoment te organiseren. 
 

 

Actie 4: Aanspreekpunt voor 
trajectbegeleiders ivm 
erkenningen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector engageert zich om voor elke trajectbegeleider een 
aanspreekpunt te zijn i.v.m. de leerwerkplekken. 
 

 

Actie 5: Aanleveren 
ondersteunend materiaal 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector engageert zich om voor elke trajectbegeleider een 
aanspreekpunt te zijn i.v.m. de leerwerkplekken en ondersteunend 
materiaal te bieden. 
 

 

Actie 6: Opleidingen uit het 
sectoraal vormingsaanbod 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector biedt elke duale leerling de mogelijkheid om gratis 
minstens één werknemersopleiding te volgen. 
 

 
 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Deelname aan 
klankbordgroep 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal bij elke klankbordgroep aanwezig zijn. 
 

 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
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Actie 2: Samenwerkingsakkoord 
met hogescholen en 
volwassenenonderwijs 

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

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

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie: Ondersteunen van de CVO’s 
in het opstarten met duaal leren 

Omschrijving:  
In september 2023 zullen er waarschijnlijk drie CVO’s starten met 
duaal leren in het volwassenenonderwijs in horeca-opleiding. Dit 
vraagt in het voorjaar van 2023 heel wat voorbereiding en 
kennisontwikkeling. Vanuit onze ervaring zullen we de CVO’s 
daarbij ondersteunen. 
 
Betrokken partners: 
CVO’s 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Elk CVO dat start met duaal leren in een horeca-opleiding in 2023 
wordt ondersteund door Horeca Forma. 
 

 
 

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 Horeca (PC 302), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ludo GEURDEN, 
Voorzitter Horeca Vlaanderen 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Alain DETEMMERMAN, 
Co-voorzitter ABVV Horval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kris VANAUTGAERDEN, 
Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten 
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