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Addendum ‘duaal leren’ bij het Sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 
van de Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, 

PSC 149.2, PSC 149.4) 
 
 
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 Autosector en aanverwante sectoren, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Didier Perwez, Voorzitter Traxio; 
 

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 49.196,50 
euro uit te betalen aan EDUCAM vzw, Jules Bordetlaan 164 - 1140 Evere (ondernemingsnummer: 
0442.239.628 - bankrekeningnummer: BE72 3100 9287 0516) 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 EDUCAM vzw ter uitvoering van het addendum 
‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering 
en de sociale partners van de Autosector en aanverwante sectoren. 

 

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 = 360 / 2022 = 360 

Aantal plaatsbezoeken in het kader van erkenning en opvolging 
van leerwerkplekken: 180 

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 = 220 / 2022 = 
220 

Aantal telefonische contacten in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken: 110 
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Ondersteuning van de 
scholen bij hun (aanvraag tot) 
opstart van een duale richting 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM wil ervoor zorgen dat de scholen steeds kunnen rekenen 
op steun inzake hun duale aanbod (of de opstart ervan).  
 

 

Actie 2: Promotie bij en 
ondersteuning van de 
ondernemingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM wil ervoor zorgen dat de ondernemingen geïnformeerd 
blijven over het duale aanbod en wil hen tevens blijven informeren 
over de voordelen, maar ook de voorwaarden. Op die manier hoopt 
EDUCAM bij te dragen tot een bewuste keuze voor duale leerlingen 
door ondernemingen. Daarnaast zal EDUCAM de ondernemingen 
ondersteunen bij het aanvragen van erkenningen en bij vragen 
voor, tijdens of na het opleiden van een duale leerling. 
 

 

Actie 3: Hernieuwing erkenningen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM geeft geen prioriteit aan deze actie. 
 

 
 
Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken  

Actie 1: Onderzoeken en 
behandelen van 
erkenningsaanvragen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM bezoekt alle nieuwe ondernemingen die een erkenning 
aanvragen, bij voorkeur binnen de behandelingstermijn van 14 
dagen, maar tenminste binnen 1 jaar na erkenning. Hierbij wordt 
prioriteit gegeven aan duale opleidingen.  
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 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Mentoropleiding 

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

Omschrijving: 
EDUCAM gaat een inhoudelijke evaluatie uitvoeren van de 
mentoropleiding. Het volwassenenonderwijs is een nieuwe 
doelgroep die ook dient opgenomen te worden tijdens de 
opleiding. 
 
Betrokken partners:  
Auxilios 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Inhoudelijke update van de mentoropleiding doorvoeren, met 
focus op begeleiden van duale leerlingen. 
EDUCAM organiseert gemiddeld 3 opleidingsdagen per maand 
verspreid over Vlaanderen. 
 

 

Actie 2: Sensibilisering mentoren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 

Inspanningsverbintenis(-sen):   
Tijdens elk erkennings-/plaatsbezoek worden ondernemingen en 
mentoren gesensibiliseerd tot het volgen van de mentoropleiding. 
Gekoppeld aan elk erkennings-/plaatsbezoek ontvangt de 
onderneming informatie over de inhoud en organisatie van de 
mentoropleiding van EDUCAM en hoe hiervoor in te schrijven. Op 
vraag verstrekken we ook informatie over erkende 
mentoropleidingen die door andere (opleidings)aanbieders worden 
georganiseerd. 
 

 

Actie 3: Ondersteuning mentoren 

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

Omschrijving: 
In 2022 organiseerde EDUCAM een mentorbevraging. De resultaten 
hiervan kunnen in bijlage bekeken worden. 
 
Betrokken partners:  
Mentoren 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Op basis van de resultaten gaat EDUCAM dit najaar bekijken in 
welke mate het een rol kan spelen bij één van de pijnpunten bij 
het aangaan van een OAO, m.n. bij het moment van ondertekening 
van de OAO: 

• Is er een duidelijk opleidingsplan aanwezig? 
• Wat zijn de verwachtingen van het bedrijf? 
• Wat zijn de verwachtingen van de jongere? 
• Wat is de rol van de trajectbegeleider? 
• Wat kan EDUCAM hierin betekenen? 
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Actie 4: Monitoring en opvolging 
van verplichte mentoropleiding 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM ondersteunt de ondernemingen met een leerwerkplek bij 
vragen en biedt mogelijke oplossingen aan. EDUCAM volgt op of de 
mentoren tijdig de verplichte mentoropleiding hebben gevolgd en 
neemt de acties zoals hierboven beschreven bij overschrijding van 
de termijn. 
 

 

Actie 5: Monitoring & 
rapportering erkenningen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM investeert in een nieuw CRM-systeem om de monitoring 
en rapportering voor het sectoraal partnerschap te faciliteren. Via 
de informatie die we aan bedrijven kunnen koppelen kunnen we 
hun voortgang in de tijd bekijken. Op basis van de gegevens die 
we over tijd verzamelen kunnen we bekijken wat de grootste 
gemeenschappelijke delers zijn op vlak van ondersteuning bij de 
bedrijven. Zo kan EDUCAM, samen met het sectoraal partnerschap, 
een actieplan opstellen dat op maat is van de bedrijven. 
De Go Live is voorzien medio oktober 2022.  
 
Ook wil EDUCAM de nieuwe ‘CRM-tool van DWSE leren kennen 
teneinde de rapportering te faciliteren. 
 

 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken 

Actie 1: Ondersteuning erkende 
leerwerkplekken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM ondersteunt de ondernemingen met een leerwerkplek bij 
vragen en biedt mogelijke oplossingen aan. EDUCAM onderzoekt en 
behandelt meldingen en klachten volgens klachtenprocedure van 
het Sectoraal Partnerschap. 
 

 

Actie 2: Opvolgen en begeleiden 
van erkende leerwerkplekken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

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

Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM inventariseert de noden van de bezochte ondernemingen, 
brengt de mogelijke acties tot ondersteuning in kaart en maakt 
hiervoor een plan van aanpak. 
 

 
 Inzetten op samenwerking/kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Up-to-date 
standaardtrajecten en 
activiteitenlijsten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Bij substantiële veranderingen in een Beroepskwalificatie zal 
EDUCAM adviseren tot aanpassing van de activiteitenlijst en het 
standaardtraject.  
 

 

Actie 2: Triaal leren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Scania en D’Ieteren stappen mee in het sectorale verhaal van Triaal 
leren. 
 
Betrokken partners:  
Scania, Mercedes en D’Ieteren 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Jongeren in duaal leren die in een 
vestiging van de deelnemende merken een beroep aanleren extra 
sectorale en merkgebonden opleidingen aanbieden teneinde hen 
nog beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 
 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 3: DUAmotiv  Omschrijving:  
Met ondersteuning van ESF en VCF heeft EDUCAM diverse 
producten ontwikkeld i.s.m. scholen en lesgevers. 

1. Wat is de doelstelling het project?  
Het project wil scholen en ondernemingen ondersteunen in de 
inhoudelijke vertaalslag en de organisatie van de duale trajecten. 
Door de betrokkenen te faciliteren willen we tegelijk een toename 
realiseren van het aantal scholen dat duale opleidingen aanbiedt 
binnen onze sectoren en een toename van het aantal leerlingen 
binnen deze duale opleidingen.   

2. Wat is de aanpak?  
Het project is opgedeeld in twee grote delen, met een 
overkoepelende klankbordgroep.   

a. Netwerkbijeenkomsten  
Een eerste blok zijn de netwerkbijeenkomsten met scholen. 
Hiervoor nodigden we in schooljaar 2020-2021 alle scholen met 
één of meerdere autotechnische richting uit. In de 
netwerkbijeenkomsten verzamelden we, vanuit de technieken van 
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de Apreciative Inquiry, input voor ons project. We willen de 
scholen meenemen in de overtuiging dat voor veel van de 
(toekomstige) beroepen een duale leerweg de meest geschikte is. 
We hebben in het schooljaar 2020-2021 twee sessies van 
netwerken georganiseerd, steeds op vier verschillende locaties 
(West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen/Vlaams-Brabant 
en Limburg). In totaal vonden dus acht netwerkbijeenkomsten 
plaats. 
In schooljaar 2021-2022 opteerden we niet meer voor grote 
netwerkbijeenkomsten per provincie, maar op bijeenkomsten over 
een specifiek thema (bijvoorbeeld infosessie rond de 
mentoropleiding van Educam). Daarnaast zijn we op meer dan 80 
scholen langsgeweest om het duaal leren te bespreken. 

b. Inhoudelijke werkgroepen  
In het tweede blok van het project zijn we in schooljaar 2020-2021 
aan de slag gegaan in compacte werkgroepen met de leerkrachten 
uit de duale carrosserieopleidingen. We hebben, na overleg met de 
betrokken scholen, beide duale carrosserieopleidingen (koetswerk 
duaal en spuiter carrosserie duaal) in één werkgroep behandeld, 
omdat dit de efficiëntie ten goede kwam. 
In schooljaar 2021-2022 zijn aan de slag gegaan in compacte 
werkgroepen met de leerkrachten uit volgende duale opleidingen: 
automechanica, mechanica zware bedrijfsvoertuigen, land- en 
tuinbouw en tuin-, park- en bosmachines. 

c. Breder maatschappelijk kader  
Naast deze twee operationele delen werd er een klankbordgroep 
opgericht bestaande uit leden uit een brede kring van organisaties 
en ondernemingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt en 
specifiek het duaal leren. Het is de taak van de klankbordgroep de 
werkzaamheden en producten van dit project in een breder 
perspectief te plaatsen en het generieke karakter te bewaken en 
terug te koppelen naar de achterban. De klankbordgroep komt 
ongeveer om de 6 maanden samen. 
 
Betrokken partners:  
Onderwijsverstrekkers met een auto technische richting, 
klankbordgroep,… (zie projectwebsite) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze producten zijn tot op heden ontwikkeld: 

• Brochure om de eerste stap naar een onderneming te zetten 
vanuit de school. Alle informatie rond duaal leren en de OAO 
werd hierin verzameld en wordt jaarlijks up-to-date 
gebracht (zie bijlage); 

• Hertaling van de standaardtrajecten naar eenvoudig 
Nederlands; 

• Projectfiches die inhoudelijk vertalen wat in het (hertaalde) 
standaardtraject is opgenomen (zowel voor de scholen als 
de ondernemingen), en dit voor alle duale trajecten binnen 
onze sectoren.  
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• Een extra promotiecampagne voor duale leertrajecten 
(vanuit de resultaten van dit project) om de opleidingen in 
de kijker te plaatsen met voldoende aandacht voor gender 
en kansengroepen; 

• Starterskit duaal leren voor leerlingen (zie bijlage) - wordt 
jaarlijks up-to-date gebracht; 

• Starterskit duaal leren voor ondernemingen (zie bijlage) - 
wordt jaarlijks up-to-date gebracht; 

• Promofilmpjes carrosserie; 
• Didactische filmpjes automechanica; 
• Instructiefilm waarbij EDUCAM-consulenten in een 10-tal 

minuten uitleggen wat er van mentoren verwacht tijdens 
een duaal leertraject en hoe de projectfiches hierbij kunnen 
helpen. Deze wordt ook tijdens de mentoropleiding ingezet.  

Het verloop van het project is ook visueel weergegeven op een 
specifieke pagina op onze website. Alle activiteiten en ontwikkelde 
producten worden hier voorgesteld.  
Link:https://www.educam.be/nl/kennis-delen/projecten-
partners/duamotiv  
 

 
 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Onderzoek naar 
erkenningsbezoeken i.k.v. duaal 
leren aan de hogescholen (via 
HBO 5) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM gaat onderzoeken of een erkenningsbezoek i.k.v. duaal 
leren aan de hogescholen mogelijk is. Hiertoe werden reeds stappen 
ondernomen naar DWSE toe gezien dit tot op heden niet mogelijk 
was. In onze sector gaat het om een tiental beroepen, voornamelijk 
technici. Het is nu vooral wachten op het beleid om hiermee van 
start te kunnen gaan. 
 

 

Actie 2: Beroepskwalificatie 
ontwikkelen voor de OAD-
Technicus (i.k.v. HBO 5 en/of 
bacheloropleiding) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

 

Actie 3: Veilig werken aan 
elektrische en hybride voertuigen 
op de werkplek 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 

https://www.educam.be/nl/kennis-delen/projecten-partners/duamotiv
https://www.educam.be/nl/kennis-delen/projecten-partners/duamotiv
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM zal alle studenten die dat wensen gratis opleiden naar een 
certificaat HEV 2. Een eerste schatting (o.b.v. aanvragen van KdG) 
leert ons dat het in 2022-2023 zal gaan over +- 100 studenten die 
op jaarbasis het certificaat zouden kunnen behalen. Gezien deze 
doelgroep (HBO5 én bachelor) prioritair is wenst EDUCAM ook alle 
opleidingsvragen op dit vlak te vervullen.  Veiligheid en veilig 
werken op de werkplek staat immers bovenaan de agenda. 
 

 

Actie 4: De sector volgt de 
beleidsvoorbereiding op en 
neemt deel aan de eventuele 
overlegmomenten en 
klankbordvergaderingen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):   
EDUCAM neemt deel aan de maandelijkse klankbordgroepen en 
neemt deel aan relevante overlegmomenten m.b.t. duaal leren. 
 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 5: 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):  
VWO promoten en betrekken bij alle communicatie die wordt 
verzonden i.k.v. duaal leren. 
 

 

Actie 6: Behandelen van 
erkenningsaanvragen  

 

Omschrijving:   
Erkenningsaanvragen voor duale opleidingen VWO behandelen 
(volgens de procedure van het SP).  
 
Betrokken partners :  
Sociale partners 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle erkenningsaanvragen voor duale opleidingen VWO behandelen 
conform de reeds gehanteerde methode. 
 

 

Actie 7: Aanpassen richtlijnen  
 

Omschrijving:  
Aanpassen van richtlijnen, brochures en stappenplannen, zodat 
deze ook toepasbaar zijn op duaal in het VWO.  
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Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Update van alle ontwikkelde brochures zodat ook het 
volwassenenonderwijs visibel wordt. 
 

 

Actie 8: 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: 
Koepels CVO’s 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
EDUCAM zal alle koepels van CVO’s bezoeken i.k.v. een 
samenwerking en dus ook i.k.v. duaal leren. 
 

  
Actie 9: Ondersteunen van CVO’s  
  

Omschrijving:  
- aanbieden van lesmateriaal: leerfiches, handleidingen, sectortool, 
instructievideo’s, online bibliotheek, …  
- Aanspreekpunt voor CVO’s  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Al het ontwikkelde materiaal (projectfiches, instructievideos, 
brochures, stappenplannen, tools) i.k.v. Duamotiv ook aan VWO 
aanbieden. 
 

 

Actie 10: Activiteitenlijsten  
 

Omschrijving:  
Activiteitenlijsten voor duale opleidingen bezorgen aan het VWO 
 
Betrokken partners : CVO’s 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Activiteitenlijsten (en al het andere ontwikkelde materiaal) 
bezorgen aan CVO’s tijdens de voorziene overlegmomenten. 
 

 

Actie 11: Opmaak rubriek duaal 
leren opleidingsprofielen  
 

Omschrijving:  
Deelname aan de vergaderingen waarin de ‘rubriek duaal leren’ bij 
de opleidingsprofielen voor VWO opgemaakt worden.  
 
Betrokken partners : VWO, sociale partners 
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Inspanningsverbintenis(-sen):  
Op uitnodiging van VWO deelnemen aan opmaak van duale 
opleidingsprofielen. 
 

 
Actie 12: Ondersteunen BuSO-
scholen 
 

Omschrijving:  
De ontwikkelde producten binnen Duamotiv promoten in het 
buitengewoon onderwijs. 
 
Betrokken partners: 
BuSO scholen 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bezoeken scholen BuSO met minstens 1 duale autotechnische 
opleiding. 
 

 
 

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 Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, 
PSC 149.2, PSC 149.4), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Didier PERWEZ, 
Voorzitter Traxio 
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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 

 


	Addendum ‘duaal leren’ bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1,
	PSC 149.2, PSC 149.4)
	Verbintenissen van de Vlaamse Regering
	Verbintenissen van de sector

