
Naar een krachtig 
Partnerschap voor 
Levenslang Leren 
in West-Vlaanderen

REALITEITSCHECK

De realiteit vandaag:
levenslang leren is geen leuk 
extraatje meer maar een absolute 
noodzaak. Alleen al om mee te 
kunnen blijven in de arbeidsmarkt 
moet de helft van de werknemers 
zich tegen 2025 omscholen, 
volgens het World Economic 
Forum. 

Nog meer de realiteit vandaag: 
in 2020 nam gemiddeld 9,2% van 
de Europese 25- tot 64-jarigen in 
de voorbije 4 weken deel aan een 
opleiding. Zweden scoort het best 
met 28,6%. Vlaanderen haalt met 
7,7% niet eens het gemiddelde. 
15 jaar geleden, in 2006, was dat 
cijfer in Vlaanderen 8,5%. 

De realiteit in West-Vlaanderen: 
de uitdagingen zijn hier nog 
net iets groter in vergelijking 
met Vlaanderen. We hebben te 
maken met meer vergrijzing, 
een scherpere krapte op de 
arbeidsmarkt en industriële 
sectoren die bijzonder gevoelig zijn 
voor digitalisering. De deelname 
aan levenslang leren duikt in onze 
provincie ook onder het Vlaamse 
gemiddelde. De spreidstand dreigt 
daarom in West-Vlaanderen extra 
breed te worden. 

ONZE AMBITIE: DÉ LERENDE PROVINCIE WORDEN

Die spreidstand valt alleen te overbruggen als we voluit inzetten op levenslang leren. Demografische factoren 
hebben we misschien niet altijd in de hand, maar we kunnen wel streven naar een cultuur waarin levenslang 
leren een reflex is en geen opgave. Zodat iedereen in West-Vlaanderen bij blijft, in leven, werk en maatschappij. 

We willen van West-Vlaanderen 
dan ook dé lerende provincie 
       van Vlaanderen maken

EEN KRACHTIG PARTNERSCHAP VOOR EEN LEREND WEST-VLAANDEREN

Een krachtige ambitie die om een krachtig partnerschap vraagt. Want de redenen waarom we nog geen 
leercultuur hebben, zijn heel divers. Van een aanbod dat niet flexibel genoeg is tot een leerlandschap dat te 
ingewikkeld lijkt. 



1. EEN AANTREKKELIJK AANBOD VAN LEVENSLANG LEREN

• Een aanbod dat vernieuwend en kwalitatief sterk 
is en dat inspeelt op de inhoudelijke vragen van 
zowel mens als maatschappij en economie

• Een aanbod dat flexibel is, toegankelijk, en op 
maat van diverse doelgroepen

2. EEN STERK KADER VOOR LEVENSLANG LEREN 

• Stimuleren van een leercultuur, een open 
leerhouding en vooral leergoesting

• Groeien naar een lerende samenleving

Zulke diverse vragen, noden en verwachtingen krijg je niet met een eenzijdig antwoord ingelost. De Provincie 
West-Vlaanderen roept daarom op om een heel veelzijdig Partnerschap voor Levenslang Leren te vormen.  
Met dit Partnerschap wil de Provincie West-Vlaanderen twee dingen mogelijk maken: 

Dit Partnerschap wordt geen klassieke structuur met bestuursorganen of adviesgroepen. Wel een actief 
netwerk van spelers die denken en werken rond levenslang leren in West-Vlaanderen. Die afstemmen, die 
ervaringen delen, elkaar versterken, leren van elkaar, samen communiceren en samen experimenten opzetten.

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ? 

Trekkers voor de Provincie West-Vlaanderen zijn: 

• De expertisecel Onderwijs: staat in voor het 
flankerend onderwijsbeleid van de Provincie 
West-Vlaanderen. 

• De POM, of de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen: zet 
in op een duurzaam, innovatief en internationaal 
gericht economisch weefsel in West-Vlaanderen.

• TUA West, of de Technische Universitaire 
Alliantie voor economische transformatie in 
West-Vlaanderen: bundelt de krachten van de 
kennisinstellingen in West-Vlaanderen.

• Huis van het Leren: begeleidt volwassenen met 
een leervraag en ontwikkelt en ondersteunt 
projecten rond levenslang leren 
in West-Vlaanderen.

Wij bundelen de verschillende invalshoeken van maatschappij, mens, onderwijs 
en bedrijven in een gezamenlijk beleid rond levenslang leren voor West-
Vlaanderen. 

Concreet creëren we een Partnerschap voor Levenslang Leren en brengen we 
diverse actoren bij elkaar. We zorgen voor ondersteunende middelen om te 
experimenteren en investeren in moderne opleidingsuitrusting.  
We nemen drempels weg. We bundelen en versterken communicatieacties. 

We halen waar nodig experten in huis. We zetten onderzoek op om acties te 
onderbouwen en te monitoren. En we maken continu de vertaalslag naar het 
Vlaamse beleid en omgekeerd.



WIE ZIJN JULLIE? 

De Provincie zorgt zo voor de onderbouw van een dynamisch, krachtig 
Partnerschap. Maar een onderbouw kan niet zonder bovenbouw. De Provincie 
lanceert hierbij een open oproep naar iedereen die in West-Vlaanderen 
actief is rond levenslang leren: lokale besturen, kennisinstellingen en 
opleidingsverstrekkers, werkgevers en werknemers, welzijnsorganisaties, 
culturele spelers, enzovoort. 

Wil je met je acties meer mensen bereiken? 
Zoek je partners om samen meer impact te creëren? 
Ben je op zoek naar bepaalde experten? 
Wil je een financieel duwtje om een vernieuwend project op te zetten? 
Hoor je graag waar anderen tegenaan zijn gebotst en hoe zij dit 

hebben opgelost? 
Wil je weten wat er in Vlaanderen leeft rond levenslang leren? 
Zoek je nieuwe inspiratie uit heel andere hoeken? 

Voor inhoudelijke vragen aangaande het West-Vlaams 
Partnerschap Levenslang Leren kan je terecht bij:

• Provincie West-Vlaanderen - Expertisecel Onderwijs:
 Bea Van Imschoot: 

E Bea.VanImschoot@west-vlaanderen.be 
T 0471 92 45 50

• POM West-Vlaanderen - team Human Capital:
 Sigrid Verhaeghe: 

E sigrid.verhaeghe@pomwvl.be 
T 0494 53 54 78

ONZE CONTACTGEGEVENS:

Stap dan in het Partnerschap en maak 
mee van West-Vlaanderen dé lerende provincie.


