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Situering InnoVET

• Innovatieve opleidingen (INNO) in Vocational

Education and Training (VET)

• Voortvloeisel uit het IDEA - rapport van 1 mei 

2018 

• In opdracht van het Departement O&V

• Professionalisering van leerkrachten en 

innovatie binnenbrengen in het 

arbeidsmarktgericht onderwijs

• 13 projecten lopen op dit moment 

• 3 partners



2018 – 2019

•Draagvlakbevraging IDEA

•KICK-OFF: Warm maken + brainstorm

•Oproep projecten

2019 – 2020 (valorisatie)

•Selectie + uitrol projecten (einde voorzien 1 oktober 2020)

•Valorisatie van eindproducten en processen

•Terugkoppeling naar de stuurgroep

•Ontwikkelen disseminatiestrategie

2020 – 2021 (onder voorberhoud)

•Disseminatie

•Verspreiding & opvolging Vlaanderen breed

•(Oproep InnoVET 2.0)

Looptijd van het project



Valorisatie InnoVET

•Leermiddelen

•Lesvideo’s, lesfiches, 
handleidingen,etc.

Product

(wat?)

•Methodieken

•Kennisdeling (intern/ 
extern)

•Bestaande platformen 
capteren/ incorporeren

Proces

(Hoe?)



VALORISIATIE ≠ DEFINITIEF

belangrijk thema binnen de stuurgroep
LOPEND ONDERZOEK & AFTOETSING

(o.a. draagvlakbevraging op 12 december aanstaande)

VALORISATIE HANGT ONVERMIJDELIJK SAMEN MET DE DISSEMINATIE 

(hoe krijgen we het tot bij de andere scholen – zij die niet deelnamen?)

VOLDOENDE  
INNOVATIEF 
KARAKTER

CAPTEREN?

BREED 
TOEPASBAAR 
& BESCHIK

BAAR?

KWALITEITS

BEWAKING & 
UNIFORM 

SJABLOON?



Waarom (voorlopig) KlasCement?
BESTAAND PLATFORM (ZEKERE ‘BEKENDHEID’)

i.k.v. DEADLINE  

BREED TOEPASBAAR 

VRIJ TOEGANKELIJK

LAAGDREMPELIG

Toepasbaar voor 
diverse ‘producten’ 

(o.a.video’s & 
documenten)

Incorporatie van 
(sommige) bestaande 

platformen (geen 
dubbel werk)

Mogelijk voor 
verspreiding/ 

disseminatie (fase 3)

Aparte InnoVET 
profilering via 

organisatie pagina op 
KC

Beheersmogelijkheden
vanuit InnoVET

Uitbreidbaar naar een 
volwaardige website/ 

kwaliteitslabel



InnoVET = lopend proces

Jullie mening telt

12 december  - Lerend netwerk

Pitch

Dialoogtafels

1° Samenwerking tussen onderwijs en bedrijven. Uitdaging of realiteit?

2° Kennisdeling en disseminatie. Noodzaak of een ‘ver van mijn bed’ show? Hoe verzoen 
je eigenaarschap met kennisspreiding?

3° Valorisatie? Generiek of specifiek? Hoe pakken we dat best aan? Wie bewaakt de 
kwaliteit?

4° Wat heeft een school of leerkracht echt nodig voor een succesvol innovatief traject? 
Is tijd geld, of spelen er ook andere zaken?

5° Professionalisering: levenslang leren gemiste kans? Hoe pak je dit pragmatisch aan in 
VET?

https://www.vlor.be/activiteiten

https://www.vlor.be/activiteiten


Vragen?

Bedankt voor jullie tijd


