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

van de sector Kleding en confectie (PC 109 & PC 215)  
  
  
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 Kleding en confectie,  

  
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:   

- De heer Erik Magnus, Directeur Creamoda;  
  

met als vertegenwoordigers voor de werknemers:  

- Mevrouw Vinciane Mortier, Algemeen Secretaris, ACV Metea;  
- Mevrouw Annelies Deman, Secretaris, Algemene Centrale ABVV;  
- De heer Bart De Crock, 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 12.250,00 
euro uit te betalen aan het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie vzw (IVOC), 
Leliegaarde 22 te 1731 Zellik (ondernemingsnummer: 0431.148.469 -bankrekeningnummer: BE40 7310 
1070 7963) 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 Confectie 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 Kleding en confectie.   

  

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 geüpdatete of nieuwe resultaatsverbintenis voor 
komende addendumperiode van 6 maanden  

Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 15 / 2022 = 20  

Aantal plaatsbezoeken (eerste semester 2023) in het kader van 
erkenning en opvolging van leerwerkplekken -> 10  

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

Aantal virtuele contacten (eerste semester 2023) 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 = 40 / 2022 = 60  

Aantal telefonische contacten (eerste semester 2023) in het kader 
van erkenning en opvolging van leerwerkplekken -> 25  
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Relaties met leerbedrijven 
onderhouden  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
  

Inspanningsverbintenis(-sen):   
Minstens één aantoonbaar contact met 25 leerbedrijven die op 31 
december 2022 erkend zullen zijn. 
  

  

Actie 2: Duaal leren in het 
modeonderwijs promoveren  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing):   
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Verdere uitrol van het communicatieplan met minstens 2 blogs 
over de ervaringen met het duaal leren in onze sector, via de 
website https://www.modeleerkracht.be. 
 

  

Actie 3: Prospecties in de sector 
uitvoeren  

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

Omschrijving:   
Wij hebben moeten vaststellen dat er in 2021-2022 een lichte 
toename was van het aantal duale leertrajecten, maar het aantal 
is niet toegenomen in 2022-2023. Het blijft moeilijk om het systeem 
van de grond te krijgen, bovendien zijn trajecten in eenzelfde 
onderneming meestal éénmalig. De kritische massa van leerlingen 
en scholen is daarvoor te beperkt. In de plaats van nieuwe 
leerbedrijven voor erkenning te mobiliseren, wil de sector inzetten 
op de bestendiging van de inspanningen. De scholen die zich in het 
systeem engageren willen we aanzetten om op de lijn van het 
duaal leren verder te werken en ook ondernemingen die leerlingen 
begeleiden, willen we ondersteunen om de ervaring te herhalen. 
Zie hiervoor de andere acties uit dit addendum.  
In functie van de ontwikkelingen op het veld, in het bijzonder ter 
ondersteuning van scholen of CVO die de stap naar het duaal leren 
(willen) zetten, zal de sector evenwel gericht, regionaal, prospecties 
organiseren.   
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)   
Scholen of CVO die in 2023 de stap naar het duaal leren zetten. 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Een regionaal prospectieplan ter ondersteuning van elke school of 
CVO die in 2023 de stap naar het duaal leren zet, teneinde voor 
elke leerling een leerplek te kunnen verzekeren.  
In dezelfde zin wordt ook verder werk gemaakt van prospecties in 
regio’s van scholen die reeds inzetten op duaal leren. 

  

https://www.modeleerkracht.be/
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Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Duaal leren in de kijker 
plaatsen  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Verdere uitrol van het communicatieplan. 
 

  

Actie 2: Erkenning van 
leerbedrijven op maat 
ondersteunen  

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

Omschrijving:  
In het licht van de herziening van de prospecties (zie actie 3 onder 
de eerste prioriteit) verandert ook deze actie. De erkenning zal 
immers afhankelijk zijn van de eventuele prospecties die nog 
worden uitgevoerd.  
  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
Scholen of CVO die in 2023 de stap naar het duaal leren zetten. 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Een regionaal prospectieplan ter ondersteuning van elke school of 
CVO die in 2023 de stap naar het duaal leren zet, teneinde voor 
elke leerling een leerplek te kunnen verzekeren.  
 

  

 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Mentoren opleiden  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
   

Inspanningsverbintenis(-sen):   
Het aanbieden van minstens 12 voor mentoren relevante 
opleidingstrajecten. 

  
  
Actie 2: Actieve mentoren 
versterken  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
   
Inspanningsverbintenis(-sen):   
IVOC plant 1 bezoek aan de helft van de actieve leerbedrijven in 
2023, om de ontwikkelingen op te volgen, knelpunten in de 
begeleiding te detecteren en eventueel bijkomende ondersteuning 
van de mentoren voor te stellen.  



Pagina 5 van 10  
  

  

 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Duale leertrajecten actief 
opvolgen  
 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
   

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Alle begeleidingsacties worden systematisch geregistreerd en – 
wat duale trajecten betreft – gerapporteerd aan het sectoraal 
partnerschap. Deze informatie kan worden gedeeld in het kader 
van de opvolging van deze acties door de Vlaamse overheid.  
 

  
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Sectoraal partnerschap 
coördineren en dissemineren  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
De hosting en co-organisatie van minstens 1 meeting van het 
sectoraal partnerschap tijdens het eerste semester van 2023 . 
 

  

Actie 2: Intersectorale trefdagen 
duaal leren organiseren  

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

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

  

  

Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Beleidsvoorbereiding 
opvolgen  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
   
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Actieve opvolging van de ontwikkelingen en deelname aan 
informatie- en overlegmomenten, medewerking aan eventuele, 
nieuwe (intersectorale) acties.  
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Actie 2: Modetechnologie als duale 
opleiding opbouwen  

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

Omschrijving:   
Tijdens de convenantperiode 2021-2022 werden stappen gezet om 
in de Bachelor Modetechnologie ook duale leertrajecten te 
voorzien. Er werden afspraken gemaakt over alvast een 
programmawijziging, die nog in bespreking is. Er is in september 
2022 nog geen beslissing gevallen over duale leertrajecten, maar de 
sector zal die verder bepleiten. Afhankelijk van de instemming van 
HoGent, de enige aanbieder van deze studierichting, zal de sector 
zich verder engageren en ondersteunen waar mogelijk.  
De focus van deze actie ligt niet langer op de Bachelor Leraar Mode, 
gezien de prioriteit en concrete opportuniteiten bij de Bachelor 
Modetechnologie.  
 
Betrokken partners:  
Hogeschool Gent, Bachelor Modetechnologie 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Afhankelijk van de instemming van HoGent, de enige aanbieder van 
de Bachelor Modetechnologie, zal de sector zich verder engageren 
en ondersteunen waar mogelijk om voor duale bachelor studenten 
de nodige leerplekken te kunnen verzekeren.  
 

  

 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie: Oriëntatie CVO  Omschrijving:   
De modeopleidingen in het volwassenenonderwijs vormen een 
bijzonder segment van het institutionele opleidingslandschap in 
Vlaanderen.   
Er zijn drie studierichtingen.  
De opleiding ‘huishoudelijke naaitechnieken’, goed voor zo’n 2.000 
cursisten in 2021-2022, laten we buiten beschouwing. Alleen al de 
titel van de opleiding laat vermoeden dat deze opleiding niet als 
arbeidsmarkrelevant kan worden beschouwd.  
Naast de huishoudelijke richting, bestaan de richtingen ‘realisatie’ 
en ‘maatwerk’. Het gaat over onderwijscategorieën die niet 
helemaal aansluiten bij de concepten die in de sector worden 
gebruikt.   
De richting ‘realisatie’ is de populairste, met zo’n 9.000 cursisten, 
dus ongeveer evenveel als de kritische massa van jobs in de sector 
in Vlaanderen. In deze richting ligt de focus op het assembleren 
van kleding (en andere textielproducten), als zodanig een argument 
voor de Vlaamse kleding- en confectiebedrijven, omdat we net daar 
de grootste vraag zien.    
De richting ‘maatwerk’ is met zo’n 400 cursisten duidelijk minder 
populair. De focus ligt hier op patroontekenen, een voor de 
kledingsector bijzonder belangrijke competentie, maar met een 
beduidend mindere vraag.   
Noteer dat de richting ‘maatwerk’ in onderwijscategorieën 
diplomagericht wordt genoemd, de richting ‘realisatie’ zou dat niet 
zijn. De sector is niet thuis in deze categorisering, maar het leidt 
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geen twijfel dat de diplomagerichtheid een belangrijke factor is in 
de opbouw van duale leermogelijkheden.   
  
De sector wil daarom, in het voorjaar van 2023, de opleidingen 
‘maatwerk’ en ‘realisaties’ van dichterbij bekijken. De sector heeft 
traditioneel een goede samenwerking met een aantal CVO en we 
komen zeer regelmatig modeleerkrachten tegen in onze navorming 
en onderwijswerking, en we beschouwen veel van deze 
leerkrachten trouwens als vakexperts, maar een systematisch 
onderzoek van dit onderwijssegment werd nooit eerder 
uitgevoerd, althans niet in samenwerking met de sector. Het is van 
groot belang de arbeidsmarktrelevantie van deze opleidingen te 
kunnen duiden, alvorens stappen te zetten in de richting van het 
duaal leren.   
 

 Betrokken partners:   
In overleg met de partners van het samenwerkingsverband Mode 
Creatief Onderwijs, gaat de sector op zoek naar onderwijsexperts 
die de sector kunnen adviseren.  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Een nota met de eerste bevindingen van een systematisch 
onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie van de 
modeopleidingen uit het volwassenenonderwijs in Vlaanderen.  
 

  
  

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 Kleding en confectie (PC 109 & PC 215), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De heer Erik MAGNUS, 

Directeur Creamoda  
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mevrouw Vinciane MORTIER,  

Algemeen Secretaris ACV METEA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mevrouw Annelies DEMAN,  

Secretaris Algemene Centrale ABVV  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De heer Bart DE CROCK,  

Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB  
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