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Sectorale 
partnerschappen?
Toelichting



Sectoraal Partnerschap

Wat? 
Sectorgebonden overlegorgaan rond het duaal leren waarop de 

verschillende stakeholders vanuit werk en onderwijs elkaar 

ontmoeten, problemen bespreken en naar consensus zoeken. 

Basis: Samenwerkingsovereenkomst met VP

Vlaams Partnerschap geeft beleidsadvies en 

neemt beslissingen die de sectorale partnerschappen 

opvolgen.

Handelt over bevoegdheden.

Verschilt van sectorconvenant

Handelt over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt,

levenslang leren, inclusie en non-discriminatie, …



Sectoraal Partnerschap

Inhoudelijk:
Delegeren van bevoegdheden
Samenstelling van de vergadering
Procedure erkenning, richtlijnen onberispelijk gedrag, melding- en 
klachtenprocedure, opvolgen erkende ondernemingen, procedure 
sanctioneren en mentoropleiding, leerlingen/mentor, opleidingen, 
activiteitenlijsten

Huishoudelijk reglement
beschrijft hoe de vergaderingen georganiseerd worden



Bevoegdheden sectorale 
partnerschappen (SP)

DWSE



19 Sectorale partnerschappen

Handel Bouw Social profit Houtsectoren

Haartooi, ftiness en 
schoonheidszorgen

Technologische 
industrie

Elektriciens, 
installatie en 
distributie

Horeca

Lokale besturen Voedingsnijverheid
Transport, logistiek 
en afhandeling op 
de luchthavens

Textiel

Textielverzorging
Kleding en 
confectie

grafische en 
kartoen- en 

papierbewerkende 
sector

Auto en 
aanverwante 

sectoren

Binnenvaart Chemie Groene sectoren



Werking 
Sectorale

Partnerschappen?



Werking via vormingsfondsen, 
fondsen bestaanszekerheid, vzw’s,..

Daarnaast: ondernemingen onder 
bevoegdheid Vlaams Partnerschap!!



Bevoegdheden Sectoraal 
Partnerschap

• het nemen van acties om de ondernemingen te informeren over het duaal 
leren in Vlaanderen;

• het mobiliseren en ondersteunen van ondernemingen met het oog op een 
versterking zowel kwantitatief als kwalitatief van het aanbod aan 
werkplekken. 

• de erkenning en opheffing van erkenning van een onderneming;
• de controle op de uitvoering van de overeenkomst 
• de uitsluiting van een onderneming;
• het opmaken van een jaarlijks monitoringsrapport over de stand van 

zaken van het duaal leren in de sector in Vlaanderen.
• het verlenen van advies over alle materies die de werkplekcomponent van 

het duaal leren in de sector in Vlaanderen aanbelangen.
• het nemen van de nodige initiatieven voor de professionalisering van de 

mentor, wanneer een onderneming geen initiatief neemt
• het bepalen van het maximumaantal jongeren dat per mentor kan worden 

opgeleid in de sector;

Ondersteuning scholen?



Sectoraal Partnerschap?
Vergaderingen: 2 à 4 keer/cursusjaar

Wie?

1° minstens 3 leden (middenstands-, zelfstandigen- en 
werkgeversorganisatie)s
2° minstens 3 leden (werknemersorganisaties)
3° een vertegenwoordiger van het Gemeenschapsonderwijs;
4° een vertegenwoordiger van elke representatieve vereniging gesubsidieerd 
onderwijs;
5° een vertegenwoordiger van de Syntra
6° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding;
7° een vertegenwoordiger van het Departement Onderwijs en Vorming;
8° een vertegenwoordiger van het Departement Werk en Sociale Economie;
9° een secretaris, personeelslid van het Departement Werk en Sociale 
Economie

Consulent ‘sectorfederatie’ wordt meestal als
expert toegevoegd aan de vergadering



Klankbordgroep sectoren

Team accountmanagement organiseert maandelijks een Klankbordoverleg
met de bestaande sectoren (vnl. vormingsfondsen). 
= ruimer dan de sectoren die met een sectoraal partnerschap (90-tal)
Inhoud?

Informatie-overdracht (beslissingen VP, nieuwe beleidsontwikkelingen, 
praktische werking (werkplekduaal),…
Vastleggen afspraken (opvolgen mentoren, klachtenprocedure, 
rapportering,...)
Inspireren: getuigenissen, goede voorbeelden,…
Via de methodiek van co-creatie instrumenten, diensten en producten 
ontwikkelen (werkplekduaal, richtlijnen, procedures,..). 
door wederzijdse dialoog zorgen voor een inputbijdrage aan 
beleidsontwikkeling en (organisatie overschrijdende) visievorming. 



Ondersteuning 
naar scholen/
onderwijs?



Even kaderen

Sectorale ondersteuning naar scholen/onderwijs toe?

Scholen; gericht op secundair onderwijs 
Scholen met duale opleidingen (voltijds, DBSO, Syntra)
Scholen zonder duaal aanbod; afhankelijk van sector
CVO; nog geen zicht op

Sectoraal?
Werking rond duaal leren = 19 sectorale partnerschappen 
(+Vlaams Partnerschap)
Werking rond “onderwijs” = 38 sectoren met 
sectorconvenants – luik onderwijs-arbeidsmarkt



Werking naar scholen/onderwijs 
toe?

Afhankelijk van?
grootte van de sector zelf (bijv. aantal ondernemingen – gevolg 
voor middelen/sectorconsulenten)
Complexiteit van de sector (bijv. Social profit - deelsectoren)
Startdatum SP (bijv. Handel oktober 2021)
Aantal opleidingen (onder de bevoegdheid van het SP: chemie 
– lokale besturen)
Eigenheid van de sector (bijv. Textiel – regionale focus)
Acties zijn divers in aanbod en organisatie



Welke sectorale ondersteuning 
bestaat er naar scholen toe?



Welke ondersteuning 
bestaat er?



Samenvatting: 
soort ondersteuning?

Sectorale ondersteuning

ondersteuning bij organisatie

opleiding

educatieve tools, lesmateriaal

infrastructuur, grondstoffen

communicatie, promotie

zoeken werkplekken



Ondersteuning samengevat?
(aandeel per soort)

Sectorale ondersteuning

ondersteuning bij organisatie

opleiding

educatieve tools, lesmateriaal

infrastructuur, grondstoffen

communicatie, promotie

zoeken werkplekken



Ondersteuning bij de organisatie 
van duaal leren
• Ondersteunen bij de opstart van duaal leren in de school:

• Samenwerkingsovereenkomst met scholen, van opstarten gesprek naar 

daadwerkelijke organisatie, ...  (Haarverzorging, Horeca, Elektro, Textiel, Voeding 

(soms in combinatie met mentoren-netwerk),...) – onderwijsconvenant!

• Structurele/maandelijkse gesprek met trajectbegeleiders (Haarverzorging, 

Binnenvaart, Chemie, Groen, Voeding,…) – netwerkmoment voor opstartende 

scholen (Horeca) –kerngroep duaal en Kick off (Chemie - matching)

• Begeleiden in proces: overlopen standaardtraject, zoektocht  werkplekken, 

informeren over sectoraal communicatiemateriaal, geleerde lessen, 

welzijn/veiligheid, hulp bij erkenningsaanvragen indien nodig, ... (Bouw, Kappers 

op vraag,…)

• Sociaal-juridische info over overeenkomsten

Niet 
limitatief!



Ondersteuning bij de organisatie 
van duaal leren
• Stappenplannen, brochures, .. in kader  (opstart) duaal leren

• Bijv: Auto: stappenplan voor ouders, leerlingen, scholen en bedrijven, kant en 

klaar document voor programmatie, projectfiches duale opleidingen (vertaling-

tussenstap standaardtraject en leercontext school-bedrijf), starterskit leerling en 

ouders,..

• Bijv: T&L: Checklist voor bedrijf en scholen om de duale opleiding op te starten 

en de leerlingen te begeleiden

• Deelname aan Lerende netwerken

• Bijv. Intersectoraal lerend netwerk duaal leren over heel Vlaanderen (ESF Impuls 

duaal i.s.m. Volta, Mtech+, Woodwize, Constructiv en Educam).

• Bijv. Auto (Duamotiv: klankbordgroep- netwerk voor beleidsmensen scholen –

inhoudelijke werkgroepen duale trajecten), Bouw (scholen bep. provincies + 

Duaal café: 1 dag voor schoolpersoneel met focus duaal leren), Techn. Industrie 

(2 à 3 per opleidingscluster), Grafische (feed-back sessie duaal traject), Elektro 

(met praktijkleerkrachten – klankbordmeetings met scholen en bedrijven),…



Opleiding
• (gratis) Opleiding (en advies) voorzien voor de vakleerkrachten (meerderheid 

sectoren) – soms gratis/betalend – gratis voor convenantscholen, voordeeltarief 

anderen,..

• (gratis) Opleiding (en advies) voorzien voor de leerlingen (meerdere sectoren)

• (gratis) Opleiding voor trajectbegeleiders (bijv. Voeding – TA-netwerkdagen bakkerij)

• Mentoropleiding (alle sectoren)

• Fysiek en online aanbod, specifieke formules (Meng de mentor – Bouw), 

terugkomdagen (Haarverzorging), intervisies (Chemie) -“Klas zoekt 

horecatalent” = mentor voor de klas

• Samenwerking met sectoraal opleidingscentrum 

bijv. Auto – Triaal leren: De invoerder of het netwerk organiseert in samenwerking 
met Educam een bijkomend opleidings- en certificeringsprogramma dat gratis 
wordt aangeboden aan de lerende

Bijv. Chemie: 7 dagen gesimuleerd werkplekleren bij centra  ACTA en ViTALENT

Bijv. Techn. Industrie: Gesimuleerde leeromgeving i.s.m. Limtec en Anttec
(Antwerps technologiecentrum metaalsector)



Lesmateriaal, educatieve tools, tips & 
tricks,..
• Online platformen waar materiaal ter beschikking staat: Auto, Bouw, Chemie, 

Haarverzorging en schoonheidszorgen,…

• Opmerking: KlasCement.net (leermiddelenplatform) – materiaal aanbieden

• Handboeken/lesmateriaal algemeen (Auto, Bouw, Haarverzorging – step by steps, 

techn. Industrie, Elektro (mini-vormingen draaiboek, achtergrondinformatie en een 

korte film die op een ludieke manier het thema weergeeft), Chemie (ook 

oefeningen),…

• Onthaal (in de onderneming): stappenplannen/infobrochure (quasi alle sectoren)

• Screening (Elektriciens- tool arbeidsrijpheid)

• Matching:

• Deelname aan kick-off en matching (Chemie)

• Kazi matchingtool (Elektriciens)

• Bildr (matchingtool voor arbeiders uit de Bouwsector- ook om werkplek te 

vinden)



Lesmateriaal, educatieve tools, 
tips & tricks,…
• Begeleiding: 

• Bijv. Bouw: Gouden tips voor samenwerking school en bedrijf, Tips voor 

scholen ifv. werkplekbezoek

• Bijv. Elektriciens: “Toolbox”: Beeldwoordenboek – Informatiefiches – Logboek 

(leerling-mentor) als voorbereiding  evaluatie 

• Bijv. Horeca: Beeldwoordenboeken voor anderstaligen – boekjes gedrags- en 

leerstoornissen voor Buso

• Evaluatie:

• Instrumenten/tools: Opvolgingstool Dualimento (brood- en banketbakkers en 

chocolatiers)

• Organiseren van sectorproeven/sectorale certificaten, bijv: 

• Elektro : “Electrobrain”

• T&L: Sectoraal basisattest bestuurder interne transportmiddelen

• Auto: onderhoudsmecanicien, polyvalent mecanicien, HEV, AIRCO,…

• Techn. Industrie: lascertificaten



Infrastructuur, materiaal, 
grondstoffen
• Ondersteunen waar mogelijk op vlak van infrastructuur, materiaal, lesmateriaal (bijv. 

Textielverzorging, Voeding, Elektro, T&L, Techn.industrie,..)

• Bijv: T&L: Klaskoffer Logistic Case (en de koffer 'de verdwenen vrachtwagenchauffeurs’)

• Bijv. Textiel: infrastructuur op PTI Kortrijk – leerlingen toegang tot kenniscentrum – toegang 

tot infrastructuur bedrijf in omgeving school

• Bijv. Auto: didactische koffer veiligheid en milieu, didactische borden HEV, HEV-simulatiekits 

• Huren? Bijv. haarverzorging

• Bijv. Techn. Industrie ism met sectoraal opleidingscentrum

• Bijv. Voeding: op vraag (individueel bekijken)

• Bijv. Kleding en confectie: ondersteuning via softwarepakketten

• Samenwerking met Fema-Feproma, materialen en grondstoffen aanbieden voor 

bouw- en houtopleidingen

VR-module (veiligheid – Bouw)



Ondersteuning bij zoeken naar 
leerwerkplekken
• Sectorale leerwerkplek- en stagedatabank (Transport en Logistiek, Hout, 

Grafische)

• Matching event en overzicht bedrijven uit de streek (Chemie)

• Bekijken potentieel leerwerkplekken in de regio (quasi alle sectoren)

• Al dan niet na eerste acties school 

• Al dan niet via regionale consulent

• Bedrijfsbezoeken, indien mogelijk samen met de trajectbegeleider 

(bijv. Binnenvaart)



Communicatie en promotie
• Via magazine, nieuwsbrieven, facebookgroep, website

• Website: alle sectoren

• Facebook: beperkter (Chemie, Haarverzorging, Bouw)

• Magazine of nieuwsbrief: heel wat sectoren 

• Infosessies voor ouders en leerlingen (op vraag) (bijv. Grafische, Groen, Horeca, 

Bouw) 

• Communicatiecampagne en promotiemateriaal om duaal leren meer bekend te 

maken bij scholen 

• Wervingsfilmpjes en teasers (quasi alle sectoren)

• Deelname aan beurzen bijv. Binnenvaart – Open Scheepvaartdagen (A’pen) 

• Info over studiekeuze (ruimer dan duaal leren)

• Wedstrijden: The Young Hairdresser, Trofee Fevia Vlaanderen, Belgian Championship 

Aspirant Baker, Chemie Olympiade,…



En wat nog meer?

• Sectorale premies (beperkt aantal sectoren – premie voor jongere, 

bijv. Bouw)

• Projectsubisidies (bijv. Techn. Industrie en Hout voor scholen)

• Organiseren van bedrijfsbezoeken (bijv. Voeding – virtueel of fysiek)



Waar is wat te vinden?

Worden bezorgd na afloop van dit event:
Fiches per sector inzake sectoraal ondersteuningsaanbod:

Worden opgeladen: 
Www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers

Ondersteuning voor trajectbegeleiders
Voor Handel nog geen fiches – SP in opstart- work in 
progress
Verwacht tegen begin schooljaar 2022-2023

http://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers


Nieuwe opleidingen 2023-2024
Derde graad secundair onderwijs
• Brom- en motorfietsinstallaties duaal
• Assistentie in wonen, zorg en welzijn duaal
• Zeevisserij duaal
Se-n-Se
• Culinair slager duaal
• Glaswerker duaal
• Elektromecanicien duaal
• Omsteller plaatbewerking en monteerder-afregelaar duaal
• Slager-charcutier duaal
• Textielproductietechnieken duaal
• Polyvalent technieker havenvoertuigen duaal
BuSO OV3
• Hoeknaadlasser duaal
• Medewerker spoelkeuken duaal
• Verpakker duaal
• Winkelmedewerker duaal



Contactgegevens vormingsfondsen
Sector Vormingsfonds Contactpersoon

Mail

Auto en aanverwante sectoren Educam De Saedeleer Jonathan jdesaedeleer@educam.be

Aarts Willem-Jan wjaarts@educam.be

Binnenvaart
Fonds voor de Rijn- en 
binnenscheepvaart Reynaert John john@frb-fri.be

Bouw Constructiv Duyts Jean-Yves jeanyves.duyts@constructiv.be

Geert.ramaekers@constructiv.be (voor addendum)

Chemie, kunststoffen en life 
sciences Co-valent Machiels Marijke mmachiels@co-valent.be

Elektriciens : installatie en distributie Volta Martine De Groof martine.degroof@volta-org.be

Mark Vanden Eede Mark.vandeneede@volta-org.be

Grafische sector en Papier- en 
kartonbewerkende sector Staes Herman herman.staes@grafoc.be

Jacobs Manou manou.jacobs@indufed.be

Groene sectoren Eduplus Wullaert Stephan stephan.wullaert@eduplus.be

Horeca Horeca Forma Vlaanderen Govaerts Filip (?) f.govaerts@horecaformavlaanderen.be

Vanderelst Robin r.vanderelst@horecaformavlaanderen.be
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Contactgegevens 
vormingsfondsen
Handel Ardies Luc Luc.Ardies@unizo.be

De Mont Sabien sabien.demont@comeos.be

Soens Klaas Klaas.Soens@comeos.be

Houtsectoren Woodwize De Waele Bart bart@woodwize.be 

De Schauwer Gill Gill@woodwize.be

Kapper, fitness en schoonheidszorgen Dellaert Gaëlle gaelle.dellaert@fbz-fse.org

Kleding en confectie Ivoc Thomas Eef e.thomas@ivoc.be

Lokale besturen Creten Jan Jan.creten@diverscity.be

Technologische industrie Agoria + Mtechplus Vermeulen Veerle veerle.vermeulen@agoria.be 

Ballet Roeland roeland.ballet@mtechplus.be

Social profit VIVO Noerens Veerle Veerle.Noerens@vivosocialprofit.org

Textiel Deschepper Jan Jan.deschepper@cobot.be

Textielverzorging Dormaels Frederik fd@fbt-online.be

Callewaert Kathrin kc@fbt-online.be

Transport en Logistiek en 
Afhandeling op Luchthavens SFTL Timmermans Katrien katrien.timmermans@sftl.be

Voedingsnijverheid IPV Geert Van Bever geert.van.bever@alimento.be  
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