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Beknopt verslag workshop-
netwerkevent SYNTRA-hogescholen 

10 november @ Vlaams Parlement 

Dit document is een beknopt, geanonimiseerd en niet-exhaustief verslag van de workshop met 

SYNTRA/SYNTRUM met hogescholen. Alleen Vlor/VLAIO zijn verantwoordelijk voor de inhoud. 

Er waren in totaal drie thema’s met telkens een case van samenwerking tussen een 

SYNTRA/hogeschool:  

1 Kennisdeling en uitwisseling  

2 Curriculum en opleiding 

3 Delen personeel en infrastructuur 

1 Kennisdeling en uitwisseling  

Een hogeschool startte met graduaatsopleidingen zonder veel ervaring met werkplekleren en keek 

over het muurtje bij SYNTRA, waar zeer veel ervaring met werkplekleren is. Die samenwerking is 

gegroeid vanuit een ESF-project, rond de vraag: hoe kunnen we werkplekleren op een 

kwaliteitsvolle manier binnenbrengen in een graduaatsopleiding accounting? 

Er werd een samenwerking opgezet tussen een opleidingsfonds, SYNTRA en een hogeschool. Dit 

resulteerde in een samenwerking tussen een PACT- opleiding van SYNTRA (niveau 4) en de 

graduaatsopleiding (niveau 5), met een win voor de student: de mogelijkheid tot warme 

doorverwijzing van de student, in beide richtingen. De graduaatsopleiding staat op heel korte tijd 

stevig naast de bacheloropleiding.  

De hogeschool had veel aan de expertise van SYNTRA op vlak van het vinden van werkplekken, 

begeleiding van studenten en evaluatie. De hogeschool had dan weer meer pedagogisch-

didactische expertise te delen. Studenten/cursisten kunnen een stuk gekwalificeerd doorgaan als 

ze een deel van het werkplekleren hebben afgerond. Op basis van een concordantietabel wordt de 

mogelijkheid tot vrijstellingen bekeken, in beide richtingen. 

Het project zet dingen in beweging. In de andere expertisenetwerken van de hogeschool loopt nu 

ook verkenning, via co-creatieteams, op zoek naar mogelijkheden. Een andere ‘uitloper’ van het 

project: het verkennen van pistes om elkaars expertise nog meer in te zetten bij de 

professionalisering van mekaars docenten, meer structureel. 

Succesfactoren?  

• Er werd tijd gemaakt voor netwerking, voor mekaar leren kennen, mensen leren kennen, mekaars 

cultuur leren kennen. Heel laagdrempelig en spontaan, maar ook structureel (in dit geval: drie 

dagen per jaar). De docenten zijn geen ‘concullega’s’ maar voluit collega’s geworden, vanuit 

openheid en transparantie van bij het begin.  

• Steun vanuit directie is belangrijk. Management kan een katalysator zijn (in dit geval: één 

ontmoeting op directieniveau om het zaadje te planten). Tegelijk: enkel vanuit intrinsieke 

motivatie kan het lukken, opgelegde samenwerking werkt niet.  

• Projecten zijn een perfect vehikel om samenwerking op te starten, om het netwerk te verbreden.  
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• Er werd duidelijk gemaakt aan bedrijven wat de verschillen en gemeenschappelijkheden zijn tussen 

beide opleidingen.  

 

Drempels?  

• Het gaat hier om kleine opleidingen,  wat implementeren van werkplekleren behapbaar maakt; 

het is nog niet mogelijk hieruit brede conclusies te trekken. 

• Doorgedreven werkplekleren van bij het begin is een troef voor sommige studenten, een drempel 

voor andere.  

• De duur van de opleiding zou kunnen spelen (1 jaar bij SYNTRA, 2 jaar graduaat, 3 jaar bachelor; 

terwijl de studenten soms op dezelfde plekken op de arbeidsmarkt terechtkomen). Ze proberen 

dat te overstijgen door de klemtoon te leggen op de lerende, waarnaar die op zoek is, en door de 

complementariteit van de opleidingen te benadrukken.  

• Samenwerking is een verhaal van mensen, en dat is tegelijk een valkuil.  

2 Curriculum en opleiding  

In deze casus werd de samenwerking toegelicht tussen een SYNTRA en een hogeschool rond het 

thema ‘internet of things’, dat zowel vorm krijgt binnen een graduaat als binnen een opleiding 

binnen SYNTRA (‘technicus IoT’). Het partnership biedt flexibiliteit in twee richtingen: enerzijds is 

de mogelijkheid om met een getuigschrift van SYNTRA een graduaatsdiploma te halen aan de 

hogeschool door het volgen van twee bijkomende modules, anderzijds de mogelijkheid om een 

ondernemerschapsdiploma Technicus IOT te behalen van SYNTRA via een flexibel avondtraject. 

De samenwerking tussen SYNTRA en de hogeschool biedt geïnteresseerde (werk)studenten de 

flexibiliteit om een opleiding in avondonderwijs te volgen volgens een aangepast traject. De 

graduaatsopleiding van de hogeschool gaat door in dagonderwijs, maar SYNTRA maakt de 

combinatie tussen overdag werken en ’s avonds les volgen mogelijk. De meerwaarde van de 

samenwerking met de hogeschool voor de 3-jarige avondopleiding tot IoT-technicus van SYNTRA 

zit in het gedeelde netwerk in het werkveld en de uitwisseling van kennis en expertise op dit 

domein. 

SYNTRA- opleidingen zijn ondernemerschapstrajecten, erkend door de Vlaamse overheid en 

hebben hun eigen kader/karakter. Een belangrijk inhoudelijk verschil zijn de 

ondernemersvaardigheden bij SYNTRA, waarmee in de afstemming van de graduaatsopleiding ook 

rekening is gehouden. Bij de afstemming werden de twee opleidingsverstrekkers als evenwaardige 

partners benaderd, waarbij cursisten naar elkaar doorverwezen worden.  

De doelgroep verschilt sterk: nl. bij de hogeschool zijn deelnemers meestal nog niet beroepsactief 

waar dit bij SYNTRA wel het geval is. De combinatie studeren en werken is gemakkelijker bij 

SYNTRA. Het onderwijskwalificerend traject is misschien beter gepast voor de generatiestudent 

met een stuk algemene vorming. Bij een beroepskwalificerend traject van SYNTRA is de doelgroep 

van beroepsactieven meer gebaat. De erkenning als beroepskwalificerend traject is door SYNTRA 

ingediend. De beroepskwalificaties zijn de gemeenschappelijke taal waarmee hogescholen en de 

SYNTRA elkaar verstaan.  

De leeruitkomsten van beide trajecten zijn dezelfde, de weg ernaar toe verschilt echter. Om het 

graduaatsdiploma te behalen dient een SYNTRA cursist enkel nog de module werkplekleren te 

volgen (30 studiepunten). Beide instellingen streven naar een win-win rond bereik. Er wordt (nog) 

niet samengewerkt op vlak van infrastructuur.  
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Het cursusmateriaal is niet exact hetzelfde, omdat het bij SYNTRA later werd ontwikkeld. Beide 

partijen voeren een gezamenlijke marketingcampagne rond de opleidingen. De inspanningen 

worden verdeeld. De intake van kandidaten gebeurt wel samen. 

In de toekomst wil men zeker de verdere samenwerking onder docenten verkennen. Nu gebeurt 

die enkel door de coördinatoren. Ook zijn microcredentials nu nog niet opgenomen. Vrijstellingen/ 

doorverwijzing gebeuren op basis van procedure elders verworven kwalificaties (EVK). Ook wil men 

in de toekomst naar en win-win zoeken tussen voltijdse dagopleidingen (VDO SYNTRA) en 

graduaatsopleidingen van de hogescholen. Elke partner moet eigen sterktes kunnen uitspelen. 

Voorlopig is er enkel samenwerking op graduaatsniveau, niet op bachelor niveau. 

3 Personeel en infrastructuur 

Samenwerken bij navormingen voor IT. 

SYNTRA en de hogeschool organiseren navormingen/opleidingen van één dag tot trajecten van drie 

dagen en delen infrastructuur voor een bepaalde IT-opleiding. Het gaat maar om een klein stukje 

van het navormingsaanbod, er wordt nog niet breed samengewerkt. De samenwerking is ontstaan 

op basis van goede persoonlijke contacten.  

Win-win? 

De marketing van SYNTRA, zeker voor de doelgroep van +25 jaar, is zeer goed uitgebouwd. De 

hogeschool heeft ook een groot adressenbestand, maar het marketingverhaal naar volwassenen 

staat voor de hogeschool nog in zijn kinderschoenen. Voor SYNTRA is de winst de infrastructuur en 

zekerheid van kwalitatieve opleiding (sterke docenten). 

Drempels? 

• Personeel: de regelgeving staat niet expliciet toe om voor graduaatsopleidingen personeel 

van buiten de hogeschool in te schakelen. Het profiel van docenten is ook anders, nl. 

ondernemers (SYNTRA) versus meer pedagogisch geschoolden (hogeschool).  

• Prijszetting:  bij SYNTRA heb je cursisten die in het kader van de eigen professionele 

ontwikkeling betalen, maar anderen worden door hun bedrijf gestuurd en gesponsord. 

Prijszetting is full cost, niet gesubsidieerd, de overheid legt niet bij. Bij samenwerking met 

graduaten is dat anders. 

• Doelgroep: zijn er doelgroepen van lerenden op de markt van levenslang leren die 

hogescholen en SYNTRA te weinig bereiken en door samenwerking beter zouden kunnen 

bereiken?  1/3 van de instromers in de hogeschool stoppen snel. Door de ‘warme 

overdracht’ kan de lerende binnen het jaar een kwalificatie behalen, goesting krijgen om 

verder te leren. Zo kunnen uitstromers  ‘accountant’ (hogeschool) vanaf januari bij SYNTRA 

terecht voor een opleiding boekhouder.  

• Samenwerking: voor leerecosystemen is het nuttig als er één politieke aansturing is. Het 

beleid is dan beter op de hoogte van de noden; dit kan leiden naar een betere synergie.  

Verdere aandachtspunten? 

De samenwerking tussen hogescholen en SYNTRA groeit op veel plaatsen traag maar gestaag. 

Binnen de graduaatsopleidingen werden, dankzij ESF-fondsen, op enkele jaren tijd grote stappen 

vooruit gezet. Dergelijke projecten zijn m.a.w. nodig om structureel vooruitgang te boeken. Het 

Voorsprongfonds zorgt ook voor pilootprojecten, maar SYNTRA kon daar geen gebruik van maken. 

Het idee was om dit eventueel in een partnerschap te doen, maar dat gebeurt eigenlijk niet echt. 

Het zou beter zijn om meer experimenten op te zetten.  
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