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

van de sector Social profit (PC’s 318.02, 319.01, 327.01, 
329.01, 330, 331, 337) 

 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

- De heer Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en De Vlaamse 
minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management; 

- 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 Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding; 

- De heer Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media; 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Social profit, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ingrid Lieten, Ondervoorzitter VIVO, Verso; 
- Mevrouw Marleen Roesbeke, Lid Bureau VIVO, Verso; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Johan Van Eeghem, Voorzitter VIVO, BBTK; 
- De heer Olivier Remy, Lid Bureau VIVO, ACV Puls; 

 
hierna “de sector” genoemd, 

  



Pagina 2 van 10 
 

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 41.095,00 
euro uit te betalen aan VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 
0472.871.139 - bankrekeningnummer: BE50 0013 4839 8818) 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 VIVO 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 Social Profit. 

 

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 = 36 / 2022 = 66 

In de periode van januari tot juni 2023 streeft de sector naar 26 plaats 
bezoeken. Dit komt neer op 13 dagen. (NB: onderlinge verhouding tussen de 
“soort” contacten kan in de loop van het jaar verschuiven) 

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

In de periode van januari tot juni 2023 streeft de sector naar 52 virtuele 
bezoeken. Dit komt neer op 13 dagen. (NB: onderlinge verhouding tussen de 
“soort” contacten kan in de loop van het jaar verschuiven) 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 820 / 2022 = 672 

De sector engageert zich om in de periode van januari tot juni 2023 elke 
organisatie die voor het eerst een erkenningsaanvraag indient, telefonisch te 
contacteren. Het aantal telefonische contacten wordt dus bepaald door het 
aantal erkenningsaanvragen dat wordt ingediend. De sector streeft naar 240 
telefonische organisatie-contacten rond duaal leren.  

(NB: onderlinge verhouding tussen de “soort” contacten kan in de loop van het 
jaar verschuiven) 
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Telefonisch contacteren 
van organisaties die aangeven de 
erkenning van werkplekken 
wensen te hernieuwen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector verbindt er zich toe om alle vestigingen telefonisch te 
contacteren om hen te ondersteunen bij het hernieuwen van de 
erkenning van werkplekken. 

 

Actie 2: Prospectie doen bij 
potentiële ondernemingen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector verbindt er zich toe om alle betrokken partners blijvend 
te informeren over duaal leren. In 2022 werd o.a. ook hard ingezet 
op het uitwerken van een Webinar met de betrokken 
werkgeversfederaties. We gaan in de periode januari – juni 2023 
op hetzelfde elan verder. 

 

Actie 3: Trajectbegeleiders en 
opleidingsverstrekkers 
ondersteunen in hun zoektocht 
naar werkplekken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector streeft ernaar om alle informatie rond kinderbegeleider 
en zorgkundige duaal met alle scholen te delen. Daarnaast 
engageert de sector zich om via een centraal aanmeldsysteem 
zoveel mogelijk werkplekken te vinden voor leerlingen 
verzorgende/zorgkundige duaal bij een dienst voor gezinszorg of 
aanvullende thuiszorg. 

 

Actie 4: Inzetten op communicatie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
De voorbije twee jaar werd een promofilmpje gemaakt omtrent 
duaal leren in de kinderopvang en werd een digitaal pakket (De 
kamer van Cas) uitgewerkt specifiek voor de diensten voor 
gezinszorg. De komende periode willen we het ontwikkeld 
materiaal meer verspreiden naar onderwijs.  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
Werkgeversfederaties & onderwijskoepels 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector engageert zich om jaarlijks alle potentiële werkgevers te 
informeren over de duale trajecten aan de hand van een 
brochure/Webinar/PPT/promomateriaal/… 
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Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: 1ste contactopname met 
en plaatsbezoeken bij de te 
erkennen werkplekken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector engageert zich om alle organisaties die voor het eerst 
een erkenning als werkplek indienen te contacteren. 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Organiseren van 
mentoropleidingen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector verbindt er zich toe om in de periode januari tot en met 
juni 2023 vijf vormingssessies te voorzien. In elke sessie worden 
minimum zes en maximum 12 mentoren opgeleid. De sector streeft 
er dus naar om 30 of meer mentoren op te leiden. 

 

Actie 2: Organiseren van 
intervisie voor mentoren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector verbindt er zich toe om in de periode januari tot en met 
juni 2023 mentoren extra te ondersteunen door hun de 
mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een intervisie.  

 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken 

Actie 1: Nagaan of de mentor 
voldoet aan de vooropgestelde 
voorwaarden 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector verbindt er zich toe de status van de mentor op te 
volgen. Wanneer de mentor nog een opleiding moet volgen, wordt 
de werkgever hier elke drie maand op attent gemaakt. De 
werkgevers met mentoren die verplicht zijn een opleiding te volgen 
worden ook via een persoonlijke mailing op de hoogte gebracht 
van de mentoropleiding georganiseerd door de sector. 

 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
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Actie 2: Nagaan of de 
overeenkomst voldoet aan de 
vooropgestelde voorwaarden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector verbindt er zich toe alle door de Maribel gesubsidieerde 
contracten te controleren alsook alle in de app.werkplekduaal.be 
opgeladen overeenkomsten alternerende opleidingen. Bij 
onregelmatigheden wordt de werkgever gecontacteerd 

 

Actie 3: Aanspreekpunt en 
ondersteuning voor werkgevers 
en mentoren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector verbindt er zich toe om wanneer er zich een probleem 
voordoet (60 à 100 vragen/jaar) dit samen met de werkgever te 
bekijken en te ondersteunen en oplossingen te zoeken waar 
mogelijk. 

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Intervisie/contactmoment 
organiseren tussen mentoren van 
de werkplek en trajectbegeleiders 
school 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
In de periode 2021 – 2022 werd geprobeerd om voor duaal 
kinderbegeleider samen met Diversity een intervisie-initiatief op 
poten te zetten. Het initiatief heeft tot nu toe nog niet het 
verhoopte resultaat. In de periode januari tot juni 2023 onderzoekt 
VIVO of het mogelijk is een intervisie te organiseren tussen 
mentoren van de werkplek en trajectbegeleiders van de school.  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
CVO Miras (nog te onderzoeken) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector onderzoekt vanuit de ervaringen met 2 proeftuinen 
welke ingrepen mogelijk zijn om de samenwerking/kennisdeling 
tussen onderwijs- en werkpartners te bevorderen. 

 
 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Overleg met de centra 
voor volwassenenonderwijs over 
duaal leren en zijn 
opportuniteiten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector verbindt er zich toe om in de komende periode verder 
aandacht te hebben voor de mogelijke uitrol van duaal leren in 
het volwassenenonderwijs en bekijkt welke bijkomende 
ondersteuning werkgevers/centra hierbij nodig hebben. 
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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, 
 

Minister-president van de Vlaamse Regering en De Vlaamse minister van Buitenlandse 
Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan JAMBON 
 

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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Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde CREVITS 

 

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Benjamin DALLE 
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Namens de sociale partners van de sector Social profit (PC’s 318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 
330, 331, 337), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Ingrid LIETEN, 
Ondervoorzitter VIVO, Verso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Marleen ROESBEKE, 
Lid Bureau VIVO, Verso 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VAN EEGHEM, 
Voorzitter VIVO, BBTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Olivier REMY, 
Lid Bureau VIVO, ACV-puls 
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