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

van de sector Chemie, Kunststoffen en Life Sciences 
(PC 116 en 207) 

 
 
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 Chemie, Kunststoffen en Life Sciences, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ann Wurman, Gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen; 
- De heer Koen Laenens, Secretaris-generaal- Directeur Sociale Zaken essenscia; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Marian Willekens, Secretaris ACVBIE; 
- De heer Andrea Della Vecchia, Federaal secretaris ABVV Scheikunde; 
- De heer Koen De Kinder, Federaal Secretaris ACVBIE; 
- De heer Stéphane Piron, Federaal Secretaris ABVV Scheikunde;  
- De heer Erik Decoo, Nationaal verantwoordelijke ACLVB; 

 
hierna “de sector” genoemd,  

 



Pagina 2 van 11 
 

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 20.547,50 
euro uit te betalen aan Co-valent vzw - August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0666.836.891 – bankrekeningnummer BE60 0018 0168 5070) 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 Co-valent VZW ter uitvoering van het 
addendum ‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector Chemie, Kunststoffen en Life 
Sciences. 

 

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 = 10 / 2022 = 10 

5 

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

0 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 20 / 2022 = 20 

10 
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Informeren via 
Formuleduaal – sectoraal 
communicatieplatform over duaal 
leren in chemie, kunststoffen en 
life sciences 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector streeft naar een zo accuraat mogelijke weergave van de 
initiatieven die sectorbedrijven, scholen, secundair onderwijs, 
volwassenenonderwijs en instellingen hoger onderwijs met elkaar 
opzetten in het kader van duaal leren. We houden de vinger aan 
de pols en benaderen de evoluties in duaal leren vanuit het 
perspectief van de verschillende stakeholders: leerlingen, scholen, 
bedrijven, sociale partners en andere stakeholders. We vertalen de 
evolutie in regelgeving rond duaal leren op een efficiënte manier 
voor de doelgroep van de website. We promoten op de website 
acties en activiteiten rond duaal leren die zowel binnen als buiten 
de sector plaatsvinden. 
  

 

Actie 2: Sectorscreening voor 
nieuwe werkplekken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We benaderen elk schooljaar per trimester 2 bedrijven, dus in 
principe 4 bedrijven in de periode van de verlenging (6 maanden). 
 

 

Actie 3: Hernieuwing van lopende 
erkenningen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We begeleiden actief ondernemingen in het vernieuwen van hun 
erkenningsaanvraag. 
 

 

 
Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Ondersteuning bedrijven 
bij erkenningsaanvraag 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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Inspanningsverbintenis(-sen):  
Op basis van de bestaande werkwijze wordt de methodiek van 
informeren en ondersteunen van bedrijven de interesse tonen als 
leerwerkplek uitgewerkt en waar kan gestandaardiseerd. 
 

 

Actie 2: Kwalitatieve versterking 
erkenningsprocedure 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het sectoraal partnerschap duaal leren chemie, kunststoffen en life 
sciences beschikt over uitgewerkte procedures om werkplekken te 
erkennen. In functie van de noden worden bedrijven telefonisch of 
via een plaatsbezoek opgevolgd.  
Het uitwerken van een ‘toolbox’ om te gebruiken bij 
plaatsbezoeken en telefonische contacten wordt uitgesteld. 
 

 

 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Opleiding en opvolging 
van mentoren 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze opleiding werd in januari 2020 nog herwerkt zodat de inhoud 
beter aansluit bij de noden van mentoren die duale leerlingen 
begeleiden. De opleiding wordt voortdurend geëvalueerd zodat de 
inhoud afgestemd kan worden op de noden van de mentoren. We 
volgen op of mentoren aan de erkenningsvoorwaarden en geven 
informatie over mentoropleidingen. 
Co-valent organiseert jaarlijks minstens een mentoropleiding. In de 
periode van de verlenging (6 maanden) worden minstens 2 
mentoropleidingen aangeboden. 
 

 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het sectorale vormingsfonds Co-valent organiseert minstens 1x per 
jaar een intervisie. Tijdens deze intervisie onder begeleiding van 
een ervaren coach kunnen mentoren ervaringen en inzichten delen, 
en verder groeien in hun rol als mentor.  
In de periode van de verlenging (6 maanden) wordt minstens 1x 
een intervisie voor mentoren georganiseerd. 
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 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Ondersteuning op maat 
voor bedrijven 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Engagement om bedrijven die ondersteuning vragen gericht te 
ondersteunen of door te verwijzen. Op vraag van het bedrijf of bij 
meldingen en klachten wordt een plaatsbezoek uitgevoerd. 
 

 

Actie 2: Kick-off en matching 
duaal leren 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Is niet van  toepassing gezien kick-off steeds in september 
plaatsvindt.  
 

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Samenwerking met Acta, 
sectoraal opleidingscentrum voor 
de chemie 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Elke school die op het aanbod ingaat kan de leerlingen 7 
opleidingsdagen aanbieden bij Acta. 
 

 

Actie 2: Digitale opvolging duaal 
leren bij mentoren, leerlingen en 
trajectbegeleiders 

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

Omschrijving: 
De actie werd voor onbepaalde tijd uitgesteld omwille van 
financiële overwegingen. 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
Geen 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Niet van toepassing. 
 

 

Actie 3: Lerend netwerk duaal 
leren Se-n-SE chemische 
procestechnieken (7CPT) 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Minstens 1 meeting per schooljaar van het lerend netwerk. In 
functie van de noden kunnen ook regionale meetings 
georganiseerd om bepaalde accenten te leggen in de 
samenwerking tussen de bedrijven en scholen in de chemiecluster 
Antwerpen-haven enerzijds en Kempen-Limburg anderzijds. De 
samenstelling kan variëren in functie van de agenda. 
Tijdens de periode van de verlenging (6 maanden) wordt minstens 
één lerend netwerk georganiseerd.  
 

 

Actie 4: Kerngroep duaal leren Se-
n-SE chemische procestechnieken 
(7CPT) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Minstens 1 meeting van de kerngroep per semester. In functie van 
de noden kunnen ook regionale meetings georganiseerd om 
bepaalde accenten te leggen in de samenwerking tussen de 
bedrijven en scholen in de chemiecluster Antwerpen-haven 
enerzijds en Kempen-Limburg anderzijds.   
Tijdens de periode van de verlenging (6 maanden) wordt minstens 
één kerngroep duaal leren georganiseerd. 
 

 
 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Beleidsondersteuning 
door deelname aan overleg 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector volgt de beleidsvoorbereiding op en zal zo veel mogelijk 
deelnemen aan overleg rond de implementatie van duaal leren in 
HO. Goede praktijken in onze sector zullen gedeeld worden met het 
beleid. 
 

 

Actie 2: Ondersteuning bestaande 
en nieuwe lerende netwerken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zoals aangegeven in de omgevingsanalyse heeft de sector trajecten 
lopen voor de professionele bachelor chemie en nemen 
sectorbedrijven deel aan duaal leren in de bacheloropleiding 
elektromechanica. Deze trajecten worden verder opgevolgd. 
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Er zullen eventueel nieuwe Avogadrotrajecten tijdens de looptijd 
van het addendum worden opgestart. 
De sector zal hogescholen en sectorbedrijven met elkaar verbinden 
zodat potentieel voor duale trajecten kan worden onderzocht.  
Communicatie over duaal leren in het hoger onderwijs gebeurt op 
www.formuleduaal.be 
 

 

Actie 1: Duaal leren in 
Volwassenonderwijs: overleg en 
onderzoek naar opportuniteiten 
op vlak van duale opleidingen in 
het VWO 

Omschrijving:  
De sector volgt de beleidslijnen op met betrekking tot het invoeren 
van duaal leren in het VWO en engageert zich om opportuniteiten 
op vlak van duale (STEM) opleidingen in VWO te onderzoeken en 
waar nodig bekend te maken bij de bedrijven. 
 
Betrokken partners :  
Sectoraal partnerschap 
Essenscia 
Bedrijven 
CVO’s 
Beleidspartners 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Vinger aan de pols mbt de beleidslijnen via deelname aan de 
Klankbordgroep sectoren, het brengen van relevante thema’s op 
het sectoraal partnerschap, opportuniteiten op vlak van duale 
(STEM) opleidingen VWO onderzoeken, waar relevant contacten 
opbouwen met CVO’s en relevant aanbod bekend maken bij 
bedrijven. 
 

 
 

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 Chemie, Kunststoffen en Life Sciences (PC 116 en 207), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Ann WURMAN, 
Gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Koen LAENENS, 
Secretaris-generaal - Directeur Sociale Zaken essenscia 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Marian WILLEKENS, 
Secretaris ACVBIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Andrea DELLA VECCHIA, 
Federaal secretaris Algemene Centrale ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Koen DE KINDER, 
Federaal Secretaris ACVBIE 
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De heer Stéphane PIRON, 
Federaal secretaris , Algemene Centrale ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Erik DECOO, 
Nationaal verantwoordelijke ACLVB 
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