
Edusprong
projecten aantrek en begeleiding ongekwalificeerde jongeren

plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in 
uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht”
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Edusprong

Relanceplan Vlaamse Regering: 
Vlaamse veerkracht

Budget: 60 miljoen 

Centrale acties

Specifieke acties: regioscan

Projectoproepen CBE en CVO

• -> twee projectoproepen voor totaal 
van 30 miljoen euro



Speerpunten relance Volwassenenonderwijs

Het Volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het stimuleren van elke 
Vlaming om levenslang te blijven leren

Versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen

Versterking van digitale competenties

Gericht inzetten op kwalificatie

Meer weten over de speerpunten en de visienota “Edusprong”? 
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1659449

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1659449


Het volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het 

stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren

een wervende Vlaanderenbrede
promotiecampagne

Gefaseerd

Gericht op potentiële cursisten en partners

een opleidingskompas ontwikkelen in 
afstemming met bestaande initiatieven

Tool opleidingsaanbod volwassenen

een lokale doeltreffende
informatieverstrekking met aandacht 
voor kansengroepen in samenwerking met 
lokale partners en bestaande initiatieven

Leerloopbaanbegeleiding



Versterken van arbeidsmarktkansen via om-
en bijscholen
het actief inspelen op lokale arbeidsmarktbehoeften

Regioscan

het versneld ontwikkelen van toekomstgerichte curricula 
en infrastructuur 

Toekomstgericht en regionaal afgestemd aanbod
Infrastructuur beroepsopleidingen

een doorgedreven EVC-beleid
Gemeenschappelijk vrijstellingenkader

het verruimen van flexibele opleidingsmogelijkheden

het verder ontwikkelen van verschillende vormen van 
hybride leren in functie van een flexibel en gedifferentieerd 
aanbod

Inzetten op geïntegreerde trajecten  (in het bijzonder voor 
NT2-leerders en laaggeletterden)



Versterking van digitale competenties

een maatgericht aanbod digitale 
vaardigheden voor alle werknemers 

Professionaliseringstrajecten 
onderwijspersoneel
Kansengroepen – open modules

het invoeren van doorgedreven flexibele 
vormen van hybride leren en een digitale 
cultuur

versterking/uitbreiding van de 
openleercentra
ontwikkeling en verspreiding van 
leermiddelen in afstandsonderwijs



Gericht inzetten op kwalificatie

het terugdringen van ongekwalificeerde 

uitstroom via samenwerking en een outreachende
aanpak

outreachende aanpak in functie van de toeleiding naar 
het volwassenenonderwijs

een versterking van de cursistenbegeleiding tijdens het 
leertraject

een doorgedreven samenwerking met de 

examencommissie. 

nauwere samenwerking tussen het tweedekans-

onderwijs en de examencommissie

Meer weten over de centrale acties? Edusprong infosessie 
centrale acties

https://www.youtube.com/watch?v=Lqi4EspSSpM


Projectoproep I

10 miljoen als 1e financiële injectie

Investeringen en pilootprojecten

Thema’s

•Ontwikkeling van afstandsonderwijs en gerelateerde infrastructuur– versterking 
openleercentra

•Ontwikkeling van hybride leren (combinatie van werkplekleren, afstandsonderwijs en 
contactonderwijs)

•Projecten rond aantrek en begeleiding van ongekwalificeerde jongeren

•Maatgerichte ICT-opleidingen (met uitzondering van opleidingen voor onderwijspersoneel)



Projecten ongekwalificeerde jongeren

INTKO - TKO Regio Halle-Vilvoorde

-> samenwerkingsverband over de onderwijsnetten heen

-> jongeren die de schoolbanken vroegtijdig verlieten

-> tegemoet komen aan hun wensen en noden

-> meer hybride trajecten (duaal, afstandsonderwijs, gecombineerd 
onderwijs)



Projecten ongekwalificeerde jongeren

Warme overdracht tussen leerplicht- en volwassenenonderwijs 
voor ongekwalificeerde jongeren

-> samenwerking tussen verschillende GO! Centra

-> gezamenlijke aanpak SO en VWO

TaKO

-> pilootproject CVO Volt

-> -18-jarigen niet meer gemotiveerd om les te volgen in SO

-> onderzoek naar zinvol aanbod en randvoorwaarden



Projecten ongekwalificeerde jongeren

Leervraagdetectie Ligo

-> project federatie Ligo

-> 13 Ligo (cbe) betrokken

-> in eerste instantie versterken vaardigheden medewerkers

-> uiteindelijke doel cursisten beter te bedienen



Projecten ongekwalificeerde jongeren

START-TO-STUDY with success - ondersteuning en 
maatwerk voor cursisten TKO

-> huidige uitval cursisten AAV verminderen

-> reden afhaken achterhalen en erop participeren

-> begeleiding op maat van de cursist aanbieden



Projecten ongekwalificeerde jongeren

Onderwijs: Flexibel en Competentieversterkend -
Kwalificatiegerichte leerwegen op maat van elke cursist

-> uitwerking vernieuwende beroepsgerichte opleidingen

-> geïndividualiseerde trajecten zijn de norm

Onderwijs: Binnen Ieders Bereik - Laten We Kennis-Maken

-> drempels verlagen

-> outreachende aanpak



Projecten ongekwalificeerde jongeren

Opvolging van leerresultaten en –vorderingen via Noteble
en DIGItaalmeter

-> efficiënte digitale opvolging van leerresultaten en –
vorderingen

-> binnen en buiten centrum te gebruiken en raadplegen

-> proefprojecten om instrument te testen



Projecten ongekwalificeerde jongeren

C-SAM: CLW en CVO maken samen werk van een kwaliteitsvol voltijds 
engagement

-> CVO’s en CLW’s werken samen om kwetsbare jongeren een 
kwaliteitsvol voltijds traject aan te bieden via een structurele 
samenwerking

Deskundigheidsontwikkeling Instructional design (fase 1)

-> maatwerk en cursistengecentreerde aanpak

-> betere leeruitkomsten, meer studie-efficiëntie

-> expertise-opbouw en ervaringsuitwisseling



Projecten ongekwalificeerde jongeren

Gelijktijdig, geïntegreerd traject elektriciteit en NT2

-> functionele taalvaardigheid

-> krachtige leeromgeving

-> intensieve begeleiding

-> motivatie ifv kwalificatie



Projecten ongekwalificeerde jongeren

Leco@HIK - LEerCOaching @ HIK

-> intensieve leercoaching

-> uitbreiding naar alle diplomagerichte opleidingen

-> verbreden naar ruimer aanbod

-> verankeren visie en methodiek



Projecten ongekwalificeerde jongeren

Het tweedekansonderwijs van de toekomst

-> toeleiding verbeteren via o.a. uitbouwen lokaal toeleidingsnetwerk

-> onderzoek naar vormgeving TKO en begeleiding cursist

-> nieuw onderwijsconcept TKO



Projecten eerste projectoproep

https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/projecten

/edusprong/

OVERZICHT VAN ALLE PROJECTEN 
EERSTE PROJECTOPROEP

TREFWOORDEN FICHE PER PROJECT MET 
BETROKKEN CENTRA, 

SAMENVATTING, DOELEN EN 
CONTACTPERSOON

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/projecten/edusprong/




Regioscan & Projectoproep II

Regioscan

Analyse van de 
lokale arbeids-
marktbehoeften in 
functie van een 
regionaal afgestemd 
opleidingsaanbod

Projectoproep II

- thema’s PI worden 
hernomen

- Aangevuld met link 
regioscan

- Vervolgprojecten

- projecten 
afgestemd op 
resultaten regioscan

- Nieuwe projecten

Gelanceerd op 18 februari 2022

Uiterlijke indiendatum projectplannen

29 April 2022

Projecten kunnen starten vanaf
1 september 2022



Edusprong
Speerpunten en

acties
Eerste 

projectoproep

Projecten
ongekwalificeerde

jongeren

Tweede
projectoproep

Vragen?


