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Addendum ‘duaal leren’ bij het Sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 
van de sector Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen (PC 314) 

 
 
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 Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De Heer Charles-Antoine Huybrechts, Voorzitter UBK/UCB VZW (Febelhair); 
- De heer Eric Vandenabeele, (BBF&W) Ondervoorzitter FBZ PC314; 
- De heer John Boeckx, Voorzitter Besko; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Werner Van Heetvelde (ABVV) Voorzitter FBZ PC314; 
- De heer Luca Baldan, woordvoerder ACV Bouw, Industrie & Energie; 
- De heer Eric Decoo, 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 90.095,00 
euro uit te betalen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen, Martelaarslaan 21 bus 501 te 9000 Gent (ondernemingsnummer: 0446.304.027 
- bankrekeningnummer: BE63 0682 2483 4408) 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 FBZ PC 314  ter uitvoering van het addendum 
‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering 
en de sociale partners van de sector Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen. 

 

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 = 1000 / 2022 = 
1000 

Aantal plaatsbezoeken in het kader van erkenning en opvolging 
van leerwerkplekken -> 500   

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

Aantal virtuele contacten in het kader van erkenning en opvolging 
van leerwerkplekken -> geen  

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 10 / 2022 = 10 

Aantal telefonische contacten in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken -> 10 
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Niet erkende 
ondernemingen informeren en 
sensibiliseren over wat duaal 
leren is, het belang en de 
mogelijkheden ervan 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Resultaat: aantal uitgestuurde nieuwsbrieven, aantal uitgedeelde 
brochures, aantal bezoekers website duaal leren, filmpje, 
periodieke updates brochure duaal leren in de kapperssector, 
aantal bedrijfsbezoeken, aantal deelnames netwerkmomenten en 
Webinar, … . 
 

 

Actie 2: Ondernemingen en/of 
opleidingsverstrekkers 
samenbrengen op lerende 
netwerken 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal inschrijvingen terugkomdag, Webinar, 
overlegmomenten. 

 

Actie 3: Ondernemingen 
informeren over de regelgeving 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal telefonische contacten, aantal bedrijfsbezoeken, 
aantal bezoekers website duaal leren, aantal deelnemers Webinar, 
uitgedeelde brochures duaal leren, … . 
 

 

Actie 4: Trajectbegeleiders en 
opleidingsverstrekkers 
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):  
Resultaat: aantal gevraagde prospectielijsten. 

 

Actie 5: Ondernemen van, in 
overleg/samen met 
opleidingsverstrekkers, acties om 
duaal leren bekend te maken bij 
jongeren en hun ouders 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Resultaat: aantal deelnames infodagen opleidingsverstrekkers, 
uitgedeelde flyers. 
 

 

Actie 6: Ondernemingen 
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):  
Resultaat: aantal hernieuwde erkenningsaanvragen. 

 

Actie 7: Ondernemingen 
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):  
Resultaat: aantal bezoekers website duaal leren in de 
kapperssector, aantal uitgestuurde nieuwsbrieven, aantal 
telefonische contacten, aantal bedrijfsbezoeken, aantal deelnemers 
Webinar.  
 

 

Actie 8: Informeren aan reeds 
erkende ondernemingen over het 
(nieuwe) aanbod duale 
opleidingen in de regio 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: pagina opleidingsverstrekkers op de website duaal leren 
in de kapperssector. 

 

Actie 9: Informeren aan reeds 
erkende ondernemingen over 
wijzigingen in de regelgeving, 
bepaalde maatregelen, financiële 
stimulansen, beschikbare 
instrumenten, … 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal uitgestuurde nieuwsbrieven, aantal telefonische 
contacten, aantal bedrijfsbezoeken, aantal deelnames Webinar.  

 

Actie 10: Reeds erkende mentoren 
samenbrengen om hun 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 



Pagina 5 van 14 
 

ervaringen te delen en vragen te 
stellen 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal inschrijvingen mentoropleiding en 
terugkomdagen. 

 

Actie 11: De signalen van 
ondernemingen 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):  
Resultaat: oplijsting van signalen, JAP uit het sectoraal 
partnerschap. 
 

 
 
Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Ondersteunen van 
ondernemingen bij de indiening 
van de erkenningsaanvraag 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal telefonische contacten, aantal bedrijfsbezoeken, 
aantal deelnames Webinar.  
 

 

Actie 2: Behandelen van de 
erkenningsaanvragen volgens de 
in het sectoraal partnerschap 
afgesproken procedure die o.a. de 
betrokkenheid van de sociale 
partners duidelijk maakt 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal behandelde erkenningsaanvragen.  

 

Actie 3: Uitvoeren van een 
administratieve controle van de 
erkenningsaanvraag 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal behandelde erkenningsaanvragen. 

 



Pagina 6 van 14 
 

Actie 4: Onderzoeken van de 
(hernieuwing van de) 
erkenningsaanvraag van de 
onderneming tijdens een 
telefonisch contact of een bezoek 
ter plaatse 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal telefonische contacten, aantal bedrijfsbezoeken. 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Informeren aan de 
onderneming en de mentor 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):  
Resultaat: aantal uitgestuurde nieuwsbrieven, aantal 
erkenningsbrieven, aantal deelnames Webinar.  

 

Actie 2: Informeren aan de 
onderneming en de mentor over 
het aanbod mentoropleidingen 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal uitgestuurde nieuwsbrieven, aantal 
erkenningsbrieven, aantal bezoekers website. 
 

 

Actie 3: Het zelf organiseren van 
een kwaliteitsvolle 
mentoropleiding (kappers, 
schoonheidszorgen en fitness) of 
het in kaart brengen van het 
externe opleidingsaanbod 
(Fitness) waarbij het belangrijk is 
dat er in de mentoropleiding 
voldoende aandacht besteed 
wordt aan het evalueren en de 
manier van coachen in de 
begeleiding 

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

Omschrijving: 
De bestaande mentoropleiding zal uitgebreid worden met het 
sensibiliseren van mentoren over het gebruik van taal op de 
werkplek.  
 
Betrokken partners: 
FBZ, Febelhair, Huis van het Nederlands Brussel 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal georganiseerde mentoropleidingen. 
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Actie 4: Informeren aan de 
onderneming over de 
mentorkorting en hoe ze deze 
kunnen aanvragen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal inschrijvingen mentoropleiding, aantal 
uitgestuurde nieuwsbrieven, aantal bezoekers website, aantal 
deelnemers Webinar.  
 

 

Actie 5: Actueel houden van de 
procedure voor de opvolging van 
de verplichte mentoropleiding 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: procedure mentoropleiding, aantal op te volgen 
mentoren. 
 

 

Actie 6: Ontwikkelen van, in 
afstemming met 
onderwijspartners, tools, 
handleidingen, ... ter 
ondersteuning van de mentor bij 
het onthaal, de  begeleiding en de 
evaluatie van de jongere 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: ontwikkeling van de tools, oplijsting van nodig te 
ontwikkelen tools. 

 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Ter plaatse gaan bij de 
onderneming of contacteren van 
de onderneming tijdens een 
uitgebreid telefonisch contact in 
het kader van een erkenning, het 
opvolgen van een erkenning of 
het opstarten van een OAO 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal bedrijfsbezoeken. 

 

Actie 2: Ter plaatse gaan bij de 
onderneming in het kader van 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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een onderzoek van een 
knipperlicht, klacht of melding 

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

 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal bedrijfsbezoeken. 

 

Actie 3: Op basis van gecapteerde 
signalen uit het werkveld, een 
jaaractieplan opmaken in het 
sectoraal partnerschap 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: een jaaractieplan. 

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Organiseren van 
vergaderingen van het sectoraal 
partnerschap en bereiden deze 
voor 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):  
Resultaat: aantal georganiseerde sectorale partnerschappen. 

 

Actie 2: 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):  
Resultaat: aantal deelnames klankbordgroepen. 
 

 

Actie 3: Organiseren of 
uitbouwen van netwerken met 
andere sectoren of spelers binnen 
duaal leren 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal deelnames intersectorale overleggen. 

 

Actie 4: Deelnemen aan regionale 
overlegfora in het kader van de 
afstemming op en kennisdeling 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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over het opleidingsaanbod en de 
regionale arbeidsmarkt 

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

 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal deelnames regionale overlegfora. 

 

Actie 5: Het aanspreekpunt zijn 
voor ondernemingen 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):  
Resultaat: aantal telefonische contacten, aantal bedrijfsbezoeken, 
aantal deelnames Webinar.  

 

Actie 6: Het aanspreekpunt zijn 
voor trajectbegeleiders 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):  
Resultaat: aantal inschrijvingen overlegmomenten, aantal 
telefonische contacten, aantal school/campusbezoeken. 

 

Actie 7: Ontwikkelen van 
didactisch materiaal en tools in 
overleg of samenwerking met de 
onderwijspartners 
(opleidingsplannen, …). 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: oplijsting van nodig te ontwikkelen tools. 

 

Actie 8: Ter beschikking stellen 
van materiaal uit het sectoraal 
vormingsaanbod  aan scholen en 
leerlingen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: website duaal leren.  
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Actie 9: Deelnemen aan 
netwerkmomenten rond het 
thema duaal leren 
Duidt aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaten: aantal deelnames netwerkmomenten. 

 

Actie 10: Organiseren van, in 
samenwerking met de 
opleidingsverstrekkers, 
netwerkmomenten waarop 
ondernemingen 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):  
Resultaat: aantal inschrijvingen overlegmomenten voor 
opleidingsverstrekkers. 

 
 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Ondersteunen 
vraaggericht 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):  
Resultaat: deelname aan eventuele klankbordvergaderingen. 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 1: Informeren 
ondernemingen 

Omschrijving:  
Ondernemingen informeren (via website, folder, fiche, 
nieuwsbrieven …) over de nieuwe doelgroep binnen duaal leren en 
het aanbod van opleidingen, mogelijke overeenkomsten, ... . 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal uitgestuurde nieuwsbrieven, aantal uitgedeelde 
brochures, aantal bezoekers website duaal leren, filmpje, 
periodieke updates brochure duaal leren in de kapperssector, 
aantal bedrijfsbezoeken, aantal deelnames netwerkmomenten en 
Webinar, … . 
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Actie 2: Ondersteuning CVO’s 
bij zoektocht naar 
leerwerkplekken 

Omschrijving:  
Sectoren ondersteunen trajectbegeleiders en opleidings-
verstrekkers in hun zoektocht naar leerwerkplekken. Onder andere, 
door het bezorgen van contactgegevens van mogelijke 
ondernemingen, lijst met mogelijke ondernemingen via 
RadarDuaal, gericht zoeken naar (grote) ondernemingen in de 
buurt van een CVO, ... . 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal gevraagde prospectielijsten.  
 

 
Actie 3: Behandelen van 
erkenningsaanvragen 

Omschrijving:  
Erkenningsaanvragen voor duale opleidingen VWO behandelen 
(volgens de procedure van het SP). 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal behandelde erkenningsaanvragen. 
 

 
Actie 4: Overleg CVO’s Omschrijving:  

Overleg met de CVO’s over het aanbod duaal in VWO, de 
organisatie van het opleidingsaanbod op vlak van organisatie: 
duur opleidingstraject, lesmomenten, begeleiding, … . 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: aantal inschrijvingen overlegmomenten voor 
opleidingsverstrekkers. 
 

 
Actie 5: Activiteitenlijsten Omschrijving:  

Opmaak activiteitenlijsten voor duale opleidingen in het 
volwassenenonderwijs. 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Resultaat: activiteitenlijsten voor de duale opleidingen in het VWO. 
  

 
 

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.  
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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.  

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 Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen (PC 314), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 

 
 
 

De Heer Charles-Antoine HUYBRECHTS,  
Voorzitter UBK/UCB VZW (Febelhair) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De heer Eric VANDENABEELE, 
Algemeen directeur BBF&W vzw en Ondervoorzitter FBZ PC314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer John BOECKX, 
Voorzitter Besko 



Pagina 14 van 14 
 

en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 

 
 
 

De heer Werner VAN HEETVELDE, 
(ABVV) Voorzitter FBZ PC314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Luca BALDAN, 
Woordvoerder ACV Bouw, Industrie & Energie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Eric DECOO, 
Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB 
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