


Waarom een 
West-Vlaams 
Partnerschap 
levenslang 
leren?

Maatschappij en arbeidsmarkt veranderen 
in snel tempo onder invloed van o.a. 
digitalisering en automatisering

Om mee te kunnen in je job en in het 
bredere maatschappelijke leven vereist dit 
dat je snel nieuwe dingen leert (kennis, 
vaardigheden…)

MAAR: uit studies blijkt dat deelname aan 
LLL zowel in VL als in WVL laag ligt 



West-Vlaanderen 
wordt

dé lerende provincie
bij uitstek



Wat willen we bereiken?

SD1: aantrekkelijk aanbod LLL

• Betere afstemming tussen noden
arbeidsmarkt en aanbod opleiding

• Vernieuwend lokaal aanbod stimuleren

SD2: sterk kader voor LLL
(inzetten op leercultuur, 
leergoesting)

• Intermediairen en bedrijven
professionaliseren ovv leren (detectie
van leernoden, kennis van het aanbod, 
de incentives…) 

• Belang van LLL promoten/hierrond
sensibiliseren



Hoe willen we dat bereiken?

Innovatieve projecten

Verbinden

Versterken



Initiërende partners

West-Vlaams Partnerschap LLL 

Elk van jullie!



Strategische en operationele 
doelstellingen

Innovatieve projecten Verbinden  en versterken

SD1) Aantrekkelijker aanbod LLL

Meer samenwerking arbeidsmarkt (bedrijven) / 
opleiding / toeleiders

A1) lokale leernetwerken A7)  het Partnerschap inspireren met 
innovatieve voorbeelden van LLL 
Bijv. netwerkevents
…

A2) in company academies
…

Vernieuwend lokaal laagdrempelig aanbod 
stimuleren

A3) leerecosysteem in de 
Westhoek 
(opschaling naar WVL)…

SD2) Sterk kader voor LLL (meer leergoesting)

Bedrijven en intermediairen
‘professionaliseren’

A4) expert talks en 
vormingsreeks
…

A6) communicatiecampagne 
Bijv. Beurs voor volwassenen, 
getuigenissen via social media
…Burger leernood laten voelen …

Burger: laagdrempelig aan de slag met leren →
leergoesting

A5) werkplekleren als 
oriëntering

Actieplan 2022 A8) afstemming met het Vlaams Partnerschap LLL
Afstemmen en samenwerken mbt aanknopingspunten



Nearpod info

• Surf naar join.nearpod.com 

• Code: 64PNZ



Lokale leernetwerken

• We connecteren ondernemingen, begeleiders/toeleiders en opleidingsverstrekkers in 
een sectoroverschrijdend partnerschap.

→ (Aan)leren van digitale (basis)competenties

• Bij mensen met (risico op) digitale geletterdheidsachterstand die beroepsactief zijn in 
ondernemingen/kmo’s.

• Komt verder aan bod tijdens een workshop



In-company academies

• Inspiratiesessies over samenwerking  tussen in-company academies met bijv. 
VDAB, sectorfondsen en (semi-)publieke opleidingsverstrekkers, …

• Verkenning Europees project

*[streefbeeld] In-company academie: 

“het vanuit de strategie van een onderneming actief uitbouwen van een duurzame 
opleidingsomgeving, structureel ingebed in het L&D-beleid van een bedrijf waarbij 
verschillende/meerdere vormen van opleiding worden aangeboden”



In-company academies

Zijn er mensen die momenteel 
nog onvoldoende op de 
hoogte zijn en hier verder info 
over willen? Noteer e-
mailadres.

(join.nearpod.com – 64PNZ)



Leerecosysteem

• Vertrekt vanuit een maatschappelijke uitdaging

• Brengt organisaties uit verschillende domeinen samen in een levend systeem van 
mensen, organisaties, instellingen die in interactie met elkaar bewust omgaan met 
leren. 

• Men werkt lokaal in een rijke leeromgeving, afgestemd op vragen/passies/interesses 
met leerpaden voor volwassenen en kinderen.

• Het resultaat van co-creatie.

Bv. mobiliteit



Leerecosysteem

Zijn er mensen die momenteel 
nog onvoldoende op de 
hoogte zijn en hier verder info 
over willen? Noteer e-
mailadres

(join.nearpod.com – 64PNZ)



Experttalks

Online infosessies met expert: 

• Onderwijsstructuur 

• Opleidingen voor langdurig zieken 

• VDAB-opleidingen

• Mogelijkheden voor ongekwalificeerde uitstromers

• Leerloopbaanbegeleiding in de praktijk

Doelgroep : intermediairen en kmo’s



Experttalk

Zijn er nog thema’s die jullie 
graag verder uitgewerkt zien in 
een experttalk?

(join.nearpod.com – 64PNZ)



Werkplekleren

• Werkveld betrekken in het oriëntatieproces

• Good practices in kaart brengen

• Uitdagingen tackelen

• Komt verder aan bod tijdens een workshop



Afstemmen met Vlaams partnerschap

• Wisselwerking i.f.v. behalen beoogde resultaten (KPI’s)

• Aanknopingspunten met het Vlaams actieplan



Het Partnerschap inspireren

• 2 netwerkmomenten per jaar 
o studiedag in september 2022

• Focus op:
o kennis- en ervaringsuitwisseling
o samenwerking met experten
o financieringsmogelijkheden voor projecten
o de voortgangsrapportage over het West-Vlaams actieplan
o interactie met het Vlaams Partnerschap Levenslang Leren
o …



Het partnerschap 
inspireren

Over welke topics krijg je graag 
meer toelichting op een 
studiedag? 

(join.nearpod.com – 64PNZ)



Communicatiecampagne

• Opstart algemene campagne
• #BlijfKennisMaken om aanbod LLL zichtbaar te maken bij de West-Vlaming via zoveel mogelijk

kanalen

• Suggestie: concept stempel (social media)

• Innovatieve leerbeurs voor ondernemingen, intermediairen en burgers 
• Komt verder aan bod tijdens de workshops



#blijfkennismaken 



#blijfkennismaken 

Voor welke initiatieven of 
acties zou jij de stempel 
gebruiken om mensen te 
overtuigen van het ruime 
aanbod op vlak van LLL?

(join.nearpod.com – 64PNZ)



Contact

Wil jij acties 
toevoegen aan het 
actieplan? Dat kan!

POM Provincie

Sigrid Verhaeghe Laurie Vandenheede

0494 53 54 78 0472 34 18 19

Sigrid.Verhaeghe@pomwvl.be Laurie.vandenheede@west-
Vlaanderen.be

Huis van het Leren vzw TUA

Kelly Lebon Charlotte Destoop 

0474 25 73 60 0477 29 04 01

Kelly.lebon@huisvanhetleren.be Charlotte.destoop@tuawest.be

mailto:Sigrid.Verhaeghe@pomwvl.be
mailto:Joke.vanhoorne@west-Vlaanderen.be
mailto:Kelly.lebon@huisvanhetleren.be
mailto:Charlotte.destoop@tuawest.be


Workshops

Lokale leernetwerken: 

Lokaal PLA

Werkplekleren als 
oriëntatietool: Activity Center

Innovatieve leerbeurs:

Onthaal


