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Samenwerking met onderwijs

Waarom?
Waarover?

Met wie?
Hoe?



Waarom



Het sectorconvenant en intersectorale convenant bevat maatregelen die 
betrekking hebben op de volgende thema’s:
1° de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;
2° instroom, zij-instroom, doorstroom en retentie; 
3° levenslang leren en competentiebeleid;
4° werkbaar werk; 
5° diversiteit en inclusie. 



Waarom afstemming en samen-
werking?

❑ Levenslang leren

❑ Win-win

❑ Ruimere samenwerking

❑ Belang van afstemming: lokaal, 
regionaal, provinciaal, Vlaams, 
federaal en internationaal



Waarover



Samenwerkingsmogelijkheden

❑ Studie- en beroepskeuze en –begeleiding

❑ Innovatie en kwaliteit in onderwijs

❑ Geletterdheid

❑ STEM

❑ Duaal leren, alternerend leren, werkplekleren

❑ …



❑ Informatieverstrekking

❑ Samenwerking

❑ Vorming

❑ Intersectoraal

❑ …



Studie- en beroepskeuze en 
-begeleiding

❑ Informatieverstrekking
❑ Info over inhoud van een beroep, voorwaarden, omstandigheden via 

verschillende dragers, digitaal (bv. onderwijskiezen) en fysiek (bv. SID In’s
of beurzen)

❑ Mogelijkheden ondernemerschap
❑ Samenwerking

❑ Met scholen, leraren, andere onderwijs- en vormingsactoren in functie van 
studie en beroepskeuze en begeleiding bv. via werkplekleren

❑ Vorming
❑ Niet alleen voor verschillende doelgroepen lerenden, maar ook 

leerkrachten en lesgevers, via getuigenissen en opleidingen
❑ Intersectoraal

❑ Sectoren kunnen krachten bundelen in functie van 
arbeidsmarktpotentieel: info en begeleiding



❑ Competenties herkennen

❑ Competenties erkennen

❑ Innovatie in infrastructuur en lesmateriaal

❑ …



Innovatie en kwaliteit

❑ Competenties herkennen
❑ Competentiegericht denken en werken bv. vacatures, portfolio’s, …
❑ Dialoog met onderwijspartners bv. beroepskwalificaties duiden, reflecties 

op aanbod
❑ Stap vooruit in competentiewerken: beroepskwalificaties, opleidingen 

voor leerplichtonderwijs én levenslang leren
❑ Competenties erkennen

❑ EVC: meerwaarde, standaarden, instrumenten, trajecten – ontwikkeling en 
validering

❑ Samenwerking en communicatie



Innovatie en kwaliteit

❑ Innovatie in infrastructuur en lesmateriaal
❑ Infrastructuur delen bv. in samenwerking met RTC’s
❑ Innovatief opleidingsaanbod bv. in samenwerking met scholen en 

KlasCement – projectwerking bv. InnoVET
❑ Exploreren van XR (extended reality)



Prioriteiten Vlor

❑ Kwantiteit en kwaliteit van leerwerkplekken
❑ Risico op verdringing

❑ Opleiding van leerlingen en leraren
❑ Leraren die kunnen ingaan op aanbod van de sector voor medewerkers of 

specifiek voor leraren
❑ Zie onderwijsconvenanten

❑ Onderwijsloopbaanbegeleiding: intersectoraal!
❑ Zie infosessie SERV 21/09/22 (opname beschikbaar)

❑ Samenwerking op vlak van infrastructuur



Hoe



Noodzaak aan overleg

❑ Wat? Acties in het convenant afstemmen met alle partners
❑ Wanneer? Liefst voor de pitch
❑ Waar? 

❑ Bestaande overlegfora, zoals begeleidingscommissie 
onderwijsconvenant

❑ Niet sectorale partnerschappen (tenzij voor duaal leren)
❑ Vlor kan ad hoc overleg faciliteren

❑ Met wie? 
❑ De koepels/netten: hogere dekkingsgraad
❑ Denk ook aan Syntra-netwerk en/of Ligo



Contactgegevens

❑ Kath. Ond. Vla.: koen.stassen@katholiekonderwijs.vlaanderen
❑ GO!: annick.haesaerts@g-o.be
❑ OVSG: sofie.truwant@ovsg.be
❑ POV: adelheid.van.hauwermeiren@pov.be
❑ OKO: paul.buyck@steinerscholen.be
❑ Ligo: leontien.flussie@ligo.be
❑ Syntra-netwerk: nico.nieuwborg@syntra-mvl.be
❑ Vlor: ewoud.desadeleer@vlor.be
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Met wie



Mogelijke partners

❑ AHOVOKS
❑ Instellingen onderwijs (scholen, CVO’s, CBE’s, 

hogescholen, universiteiten)
❑ Pedagogische Begeleidingsdiensten
❑ CLB
❑ Onderwijskoepels/netten
❑ RTC
❑ VDAB
❑ Syntra-netwerk
❑ Loopbaancentra
❑ Buitengewoon onderwijs
❑ Ligo
❑ …



Contactgegevens presentatoren
Ewoud De Sadeleer – Vlaamse Onderwijsraad ewoud.desadeleer@vlor.be

Naomi Wauterickx – Departement Onderwijs en Vorming naomi.wauterickx@ond.vlaanderen.be

Wim Rongé – Katholiek Onderwijs Vlaanderen wim.ronge@katholiekonderwijs.vlaanderen

Leontien Flussie – Ligo (Federatie Basiseducatie) leontien.flussie@ligo.be
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