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Het vertrekpunt

• Samenwerking is een ‘klassieker’ maar geen blijver.  (PES, 
Wg O-A, Edufora, Consortia, Resoc,…).

• Afwezigheid van 1 identiteit: verscheidenheid troef!? 

• Levenslang leren voor volwassenen speelt zich niet alleen 
af in een geïnstitutionaliseerde context.



Het eindpunt? 

• Een beleidsnetwerk: planmatig, behoeftendekkend, 
afstemming, coördinatie (zie edufora) ( Structuren van 
stakeholders)

• Een professioneel netwerk: infrastructuur, 
professionalisering, back-office,… ( partnerschappen van 
aanbieders).

• Een leernetwerk: activering, toeleiding, 
leerondersteuning, … ( Diensten aan lerenden)



6 positieve rollen van leernetwerken 

• TOELEIDEND (versus afleidend)

• ACTIVEREND (versus ontmoedigend)

• FACILITEREND (versus belemmerend)

• WAARDEREND (versus controlerend)

• INVESTEREND (versus negerend)

• ONTWIKKELEND (versus afremmend)



TOELEIDENDE NETWERKEN
• Rijk aanbod: ontsluiten

• Digitale databanken + brochures + beurzen +…

• Voor specifieke leervragen en trajectgebonden vragen  toeleiding 
reeds voorzien.

• Voor volwasseneneducatie  geen ‘loket’, aanspreekpunt (vgl. 
werkwinkel, woonwinkel, huis van het kind, sociaal huis,…)
 Voor potentiële deelnemers i.f.v. leervraag

 Voor aanbieders i.f.v. bekendmaking, werving.

• Lokaal referentiepunt met een regionale verankering  openbare 
bibliotheek als draaischijf  voor LLL?

• Toeleiding = informeren, maar ook vraagontwikkeling, signaleren, …

• Belang van sociale media



ACTIVERENDE NETWERKEN

• Stimuleren van sociale netwerken rond de ‘lerenden’
• Informele leergroepen: ook sociale media.

• Tupperware aanpak

• Buddy-systemen (cfr. Een paar apart/ aangen@me kennismaking)

• Train-the-trainer

• Voorbeelden van hefbomen:
• Vormingsbudget 

• Incentive voor organisatoren (zie professionaliseringsfonds, zie vormingplus
Kempen)

• Sectorconvenants



FACILITERENDE NETWERKEN

• Drempels wegwerken

• Belang van eigen sociale netwerken (kinderopvang, 
carpooling,…) 

• Compenserende initiatieven
 Kinderopvang  link met de sociale economie.

 Leerruimte  stimulerende leerplek (plaats, tijd, autonomie, 
leermiddelen, steun,…)

• Polyvalent open leercentrum (Openbare bibliotheek? –
Open leercentrum?)



WAARDERENDE NETWERKEN

• Waarderen en belonen van leerinspanningen
 Duidelijkheid rond civiel effect van getuigschriften , maar ook 

portfoliosystemen (Oscar, POP, ervaringsbewijs, …)

 Waardering voor vormingsinspanningen op 
groeps/organisatieniveau
• Financieel (zie kadervorming in het JW)

• Facilitair: korting, vrijstelling, extra ondersteuning

• Symbolisch: kwaliteitskenmerk,…

 Waardering op individueel niveau
• Kortingen (// studentenkaart)

• Extra faciliteiten, mogelijkheden (complementaire munten)

• Openbare waardering: huldiging,…



INVESTERENDE NETWERKEN

• Leren in authentieke contexten stimuleren
 Leervragen ontstaan in authentieke contexten.

 Ruimte voor oefening, toepassing , onderzoek,… in reële 
contexten  win-win situaties voor lerende en organisatie.

 (Stages, opdrachten, werkstukken, interne projecten, …)

• Onderwijsverstrekkers: vragende partij voor authentieke 
opdrachten.

• Nood aan marktplaats: vraag en aanbod

• Rol van de sectoren in functie van instroom op de 
arbeidsmarkt



ONTWIKKELENDE NETWERKEN

• Innovatie en projecten

• Projectaanpak: ontwikkeling, maar ook implementatie, 
ontsluiting, onderhoud

• Warehouse functie voor ontwikkelde projecten



CONCLUSIES
AANZETTEN VOOR GESPREK

• Netwerken: voldoende win/win situaties voor het 
volwassenenonderwijs? 

• Netwerken: ad hoc bij het bestaande of vanuit een nieuw 
concept?

• Netwerken: baten én kosten delen?

• Netwerken: met of zonder structuren? 

• Netwerken: met of zonder middelen? 

• Netwerken: met of zonder beleidsruimte?


