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

van de Binnenvaart (PC139) 
 
 
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; 
 

Mevrouw Lydia Peeters, Vlaams minister Mobiliteit en Openbare Werken; 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Binnenvaart, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Peter Van den abbeele, Voorzitter van het Fonds voor Rijn- en 
Binnenscheepvaart; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Jacques Kerkhof, Ondervoorzitter van het Fonds voor Rijn- en 

Binnenscheepvaart; 
 

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 12.250,00 
euro uit te betalen aan het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart, Straatsburgdok-Noordkaai 2, 
2030 Antwerpen (ondernemingsnummer 0416.381.804 en bankrekeningnummer BE25 6354 0362 
0182) 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 Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart ter 
uitvoering van het addendum ‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 
Binnenvaartsector. 

 

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 = 9 / 2022 = 12 

6 

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 en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 18 / 2022 = 24 

12 

 
 



Pagina 3 van 9 
 
 

Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Promotie voor de 
opleiding 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Promotie is en blijft een topprioriteit. Flyers, folders, deelname aan 
events, infostands blijven dus. Betreft de infostand in het 
Beroepenhuis besliste de Raad van Bestuur om dit niet te 
continueren, gezien dit een “meer sectoren”-verhaal is, en de 
binnenvaart dit niet alleen kan dragen. Wel heeft de sector grote 
interesse in deelname in de in ontwikkeling zijnde 
“toekomstateliers” van het Beroepenhuis. Aanvullende : het 
jongerenproject dat voorjaar 2022 werd ingediend bij FOD WASO 
werd goedgekeurd. Middelen hieruit zullen worden gebruikt voor 
promotie. 
 
Betrokken partners: 
FRB, sectorale sociale partners 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In 2023 wordt, i.s.m. De Scheepvaartschool, een nieuwe folder 
gemaakt, dit ter gelegenheid van de Open Scheepvaartdagen in 
maart 2023. Daarnaast wordt het klasspel “Samen aan het roer”, 
dat in 2022 ontwikkeld werd, vanaf 2023 ter beschikking gesteld 
aan leerkrachten uit de finaliteitsjaren van het lager onderwijs, om 
zo de binnenvaart beter bekend te maken. Hiervoor wordt 
samengewerkt met een gespecialiseerde dienstverlener. 
 

 

Actie 2: Sensibiliseren van niet-
erkende binnenvaartbedrijven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De publicaties en sociale media van alle Betrokken partners: 
worden hiervoor ingeschakeld. Het Fonds voor de Rijn- en 
Binnenscheepvaart zal systematisch alle nieuwe werkgevers in de 
sector uitvoerig informeren. 
 

 

Actie 3: Informeren over de 
regelgeving 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bij iedere wijziging in de regelgeving zullen alle reeds erkende 
ondernemingen én ook GO! De Scheepvaartschool zo snel mogelijk 
op de hoogte worden gebracht. 
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Actie 4: Ondersteuning bij 
hernieuwing van de erkenning 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart zal binnen de 
app.werkplekduaal.be steeds alle termijnen opvolgen en de 
betrokken ondernemingen tijdig informeren. Voorjaar 2023 
verwachten we twee hernieuwingen van erkenning. 
 

 

Actie 5: Erkenning Waalse 
bedrijven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Door de overeenkomst met OFFA is het sedert september 2022 
mogelijk dat leerlingen in het ander landsgedeelte terecht kunnen. 
Overleg is dus niet verder nodig. 
 
Betrokken partners:  
Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De opstart van deze overeenkomst in september 2022 kwam 
onverwacht en bracht heel wat overleg in de sector met zich mee. 
Concreet gaat het over contacten met de trajectbegeleiders van de 
Ecole de Batellerie, GO! De Scheepvaartschool, OFFA, DWSE en de 
sociale secretariaten van betrokken ondernemer. Voorjaar 2023 
zijn er mogelijks opnieuw leerlingen die in een ander landsgedeelte 
terecht zullen komen, hiervoor zal iedere ondersteuning worden 
geboden. 
 

 

Actie 6: Sensibiliseringsactie voor 
de opstart van een zevende jaar 
duaal 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Gezien er nu een zevende jaar “aspirant-stuurman” is, is verdere 
actie niet nodig. 
 

 

 
Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Administratieve hulp bij 
(hernieuwing) van de 
erkenningsaanvraag 

Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
 



Pagina 5 van 9 
 
 

☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze actie wordt onverkort verder gezet. 

 

Actie 2: Plaatsbezoek bij 
(hernieuwing van) de 
erkenningsaanvraag 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In de mate van het haalbare zal een plaatsbezoek worden gedaan. 
Dit is echter niet voor de hand liggend gezien de karakter van de 
sector: schepen zijn voortdurend in beweging, en vaak weinig in 
Vlaanderen aanwezig. Tijdens het plaatsbezoek worden alle 
toetredingsvoorwaarden besproken, wordt gepeild naar de 
redenen van toetreding en wordt alle mogelijke ondersteuning 
vanuit GO! De Scheepvaartschool en het Fonds voor de Rijn- en 
Binnenscheepvaart toegelicht. 
 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Jaarlijkse organisatie van 
mentoropleiding 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De mentoropleiding in 2023 gaat door op 3 en 24 maart. 
 

 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze actie wordt onverkort verder gezet. 
 

 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken 

Actie 1: Oprichten van 
telefonische hulplijn voor 
bedrijven en mentoren 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bij iedere communicatie vanuit het Fonds voor Rijn- en 
Binnenscheepvaart zullen de contactgegevens van de hulplijn 
worden meegegeven. Deze zullen ook op de website worden 
vermeld. 
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Actie 2: Samenwerking met 
trajectbegeleider bij begeleiding 
van bedrijven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De trajectbegeleider en sectorconsulent zullen zowel structureel 
(bij voorbereiding van de opstart van het werkplekleren) als ad hoc 
alle nuttige informatie uitwisselen. 
 

 

Actie 3: Opvolging op basis van 
melding/klachten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):   
De sector zal, in opdracht van het sectoraal partnerschap, de 
procedures nauw opvolgen, zodat deze steeds correct worden 
gevolgd. Hiertoe werd in 2022 de klachtenprocedure aan een 
update onderworpen. 
 

 

Actie 4: Opvolging van 
ondernemingen a.d.h.v. 
knipperlichten in Werkplekduaal 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal, in opdracht van het sectoraal partnerschap, alle 
knipperlichten nauwgezet opvolgen. 
 

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Aanspreekpunt voor 
trajectbegeleiding 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze actie wordt onverkort verder gezet. 
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Actie 2: Deelname aan 
netwerkmomenten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het Fonds zal, samen met De Scheepvaartschool, deelnemen aan 
een van de belangrijkste netwerkmomenten in de binnenvaart, nl 
de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen, van 17 tot 19 maart 2023. 
 

 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Onderzoek naar mogelijke 
duale trajecten voor volwassenen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Nu de Europese Richtlijn inzake beroepskwalificaties in de 
binnenvaart werd omgezet (september 2022), kunnen gesprekken 
weer verder gezet worden.  
 

 

Actie 2: Meewerken aan 
beleidsvoorbereiding 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart zal deelnemen aan 
de Klankbordgroep Sectoren en engageert zich er toe waar mogelijk 
en relevant mee te werken aan de beleidsvoorbereiding. 
 

 
 

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 
 

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

 
 
 
 
 
 
 

Lydia PEETERS 
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Namens de sociale partners van de sector Binnenvaart (PC139), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 

Namens de heer Peter VAN DEN ABBEELE, 

Voorzitter van het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart 

 
 
 
 
 
 
 

De heer Patrick VAN DROM, 
Bestuurder van het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart 

 
 
 
 
 
en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jacques KERKHOF, 
Ondervoorzitter van het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart 
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