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Beste lezer
In een volle COVID-pandemie ben ik, samen met mijn collega Ele Holvoet, gestart met dit ESF project 
‘Micro degrees in afstandsonderwijs met oog op onmiddellijke inzetbaarheid in het werkveld’. 
De uitdagingen waar een ‘gewoon’ project in normale omstandigheden mee te kampen krijgt werden 
als het ware verdubbeld. Wat ik in een van de eerste lessen van mijn opleiding Projectmanagement 
geleerd heb is dit: ‘Geen enkel project is ooit beëindigd binnen tijd, budget of met dezelfde mensen 
waarmee het gestart is. Jouw project zal zeker niet het eerste zijn waarvoor dit geldt’. Dat kon ik op dat 
moment niet geloven maar na twee jaar kan ik niet anders dan dit toe te geven. Door omstandig-
heden hebben we in beide proeftuinen een aantal personeelswissels gehad. We blikken terug op een 
woelige periode met veel online vergaderingen en weinig tot geen fysiek contact met collega’s en 
partners, maar het was het allemaal waard. ‘Moeilijk gaat ook’ wordt weleens gezegd. We kunnen het 
beamen want twee mooie micro degrees Krachtig leraarschap en Smart Elektronics Basic zijn hieruit 
ontstaan. Als coördinator van het project kijk ik vooral terug op een bijzonder leerrijke periode! Ik ben 
zelf een grote voorstander van Levenslang leren en ik ben er ook een levendig voorbeeld van. Werken, 
studeren en een gezin heb ik zelf al gecombineerd, dus ik kan mij volledig in de plaats stellen van onze 
werkende studenten. Ik voelde mij ontzettend vereerd om aan dit project te kunnen meewerken. De 
maatschappelijke waarde is zo groot want we helpen werknemers groeien in hun job.  

Het onderwijs én de technologische sector samenbrengen in één project en zorgen voor een kruis-
bestuiving is best wel een uitdaging. Nieuwe mensen leren kennen uit het werkveld, netwerken is iets 
wat ik heel graag doe. Het zit in mijn DNA. Samenwerken met nieuwe collega’s, de neuzen in dezelf-
de richting krijgen, collega’s in contact brengen met andere interne diensten, problemen oplossen, 
terug koppelen naar Trüvius en ESF … Het zijn zo maar enkele taken die ik als coördinator op mij nam in 
dit project.  

Op regelmatige basis zaten we met het kernteam en met de werkgroep samen, meestal online via 
Teams, maar dat werkte goed. Tijdens de pandemie hebben we geleerd dat op afstand en online 
samenwerken ook voordelen heeft. Er werden ervaringen uitgewisseld en problemen werden samen 
aangepakt. Ik probeerde een veilige omgeving te creëren waarin constructieve feedback mogelijk 
was. Het waren telkens weer verrijkende vergaderingen op alle gebied. Het is zo interessant om het 
reilen en zeilen in de sector te vernemen van het werkveld. Op die manier konden we de vertaalslag 
maken en nog beter inspelen op hun noden. 

In de vergaderingen met de klankbordgroep werd veel informatie gecapteerd die we konden gebrui-
ken bij de uitrol van onze trajecten. Het was zeker waardevol om twee maal per jaar alle betrokken 
actoren van beide proeftuinen samen te brengen. 

Ik ben zeer dankbaar dat ik dit project heb mogen coördineren. De voorbije jaren ben ik enorm ge-
groeid als projectcoördinator. De individuele en collectieve ondersteuning van Trüvius heeft daar zeker 
toe bijgedragen. Het was fijn om van gedachten te wisselen met de mensen van de andere projecten. 

Hoe we de micro degrees ontwikkeld hebben en wat onze werkende studenten en projectpartners 
ervan vinden kan je lezen in dit magazine.

Veel leesplezier!
Lisanne Blomme
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CO-CREATIE MET HET 
ONDERWIJS ÉN DE 
TECHNOLOGISCHE 
SECTOR

_

De twee betrokken sectoren, het onderwijs en de 
technologische sector, vormen elk een proeftuin 
binnen het project. Voor elke proeftuin is er een 
nauwe samenwerking tussen het werkveld en 
een reeds bestaande VKS6-opleiding voorzien, 
namelijk de bacheloropleiding Elektronica-ICT 
uit de groep Technologie en de bachelor-na- 
bacheloropleidingen uit het studiegebied 
 Onderwijs. 

We hebben alle bedrijven/organisaties/scholen als vol-
waardige partners betrokken bij het ontwerpen, ontwik-
kelen, uitrollen en evalueren van de opleidingstrajecten 
of proeftuinen.
Vier werkveldpartners, twee per proeftuin, werden nauw 
en intens betrokken bij het volledige proces als kosten-
dragende partner. Ze stonden samen met de opleidin-
gen in voor de co-creatie van de nieuwe kortdurende 
opleidingstrajecten. Dit houdt in dat ze mee invloed 
hebben op en mee verantwoordelijk waren voor het 
projectproces, alsook het eindresultaat. Het co-creëren 
zorgt ervoor dat de vraag van het werkveld en het on-
derwijsaanbod op elkaar worden afgestemd.

De micro degree Krachtig leraarschap kreeg inhou-
delijk en organisatorisch vorm aan de hand van een 
co- creatietraject die we doorliepen met onze partners 
uit het werkveld, Scholengemeenschap Katholiek Basis-
onderwijs Heule-Kuurne en Katholieke scholengroep 
Rhizo. 
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De micro degree Smart Electronics Basic kwam tot stand 
door de samenwerking met de bedrijven CNH en TVH. 

Op regelmatige basis, ongeveer maandelijks, hebben 
we overlegmomenten met de werkgroep (de opleidin-
gen en de werkveldpartners) georganiseerd, volgens 
een vaste planning voor het volledige academiejaar. 
Ze bouwen op die manier actief mee aan de trajec-
ten, onder andere aan de hand van deelname aan 
brainstormsessies, het geven van inhoudelijke input en 
feedback en het mee-organiseren van bevragingen 
bij werknemers. Ze hebben ook meegewerkt aan de 
promotie, werving en toeleiding van deelnemers aan 
de trajecten. Scholengemeenschappen en bedrijven 
hebben een belangrijke rol wanneer het gaat om het 
motiveren van medewerkers om deel te nemen aan de 
opleiding. 
De inzet van proeftuinen in twee verschillende sectoren 
is gericht op de transfereerbaarheid van de bevindin-
gen naar andere (takken binnen dezelfde) sectoren. Ze 
zijn elkaar kritische vriend. Op basis van de evaluatie van 
de ontwikkelde proeftuinen binnen dit project, worden 
‘lessons learned’ geformuleerd voor het ontwerpen, 
ontwikkelen van micro degrees in het hoger onderwijs.

Een laatste belangrijke partner in dit co-creatieproces 
is Piet Henderikx van EADTU (zie interview op pg. 31). Zijn 
expertise was een toegevoegde waarde bij de ontwik-
keling van beide micro degrees.

Elkaar voor het eerst ontmoeten in volle corona- periode

Micro degree 
krachtig leraarschap

Micro degree 
Smart Electronics Basic

https://www.vives.be/nl/onderwijs/microdegree-krachtig-leraarschap-via-afstandsonderwijs
https://www.vives.be/nl/industriele-wetenschappen-en-technologie/micro-degree-smart-electronics-basics
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Ze zeggen dat het leraarschap in het bloed zit. Zelf voel-
de ik de zin om leerkracht te worden al vroeg stromen. 
Tijdens mijn lerarenopleiding in VIVES werd ik uitgedaagd 
om steeds weer mezelf als leerkracht heruit te vinden 
tijdens stages. De microbe had me echt te pakken. Na 
de lerarenopleiding wilde ik me verdiepen in het ‘leren’ 
en ‘leraar zijn’. Ik wou meer te weten komen over hoe 
kinderen, adolescenten en (jong-)volwassenen leren en 
blijven leren. Vanuit die nieuwsgierigheid startte ik de 
opleiding pedagogische wetenschappen. Een diploma 
later kon ik bij VIVES starten als lerarenopleider.
Toen ik de vraag kreeg om mee te stappen in het project 
rond micro degrees, was ik geïntrigeerd en heel nieuws-
gierig. Al snel bleek dat ik verder mocht werken aan 
een proeftuin die gecreëerd werd door heel bekwame 
collega’s. Een inhoudelijk heel sterk aanbod, waarmee 
we flexibel willen inspelen op de onderwijsnoden van 
leerkrachten in het werkveld. Micro degrees laten ons 
toe snel te schakelen en de leerkrachten die zich willen 
professionaliseren te bieden waar ze op dat moment in 
hun praktijk naar op zoek zijn. 
Als lerarenopleiding is het nodig om de connectie met 
het werkveld te behouden. We kunnen zoveel van elkaar 
leren. Welke competenties moeten nieuwe leerkrachten 
verwerven voor de uitdagingen die zij zullen tegenko-
men? Welke professionaliseringsnoden zijn er in het 

KRACHTIG 
LERAARSCHAP
_

werkveld? Op welke problemen botsen leerkrachten 
wanneer ze theorie in praktijk proberen om te zetten? 
Welke succesverhalen kunnen inspiratie bieden voor 
zowel de lerarenopleider als de leerkracht? Ik ben ervan 
overtuigd dat we met micro degrees een brug kunnen 
vormen om samen met het werkveld lerende netwerken 
te vormen waarin levenslang leren centraal staat.
Tijdens het contactmoment was het dan ook fijn te 
horen dat de leerkrachten enthousiast waren over de 
inhouden die ze verworven. Ook al bleek het moeilijk om 
in een team praktijken te veranderen, het gaf hen meer 
tools om zelf sterker voor de klas te staan.
Na één jaar krachtig leraarschap is het goed om even 
terug te blikken. Bij momenten was het niet eenvoudig 
om met collega’s de neuzen in dezelfde richting te krij-
gen. Vaak hadden we het gevoel tijd te kort te komen 
om onze ideeën te verwezenlijken. Toch ben ik trots 
als onze vijf afgestudeerde studenten vertellen over 
de inzichten die ze leerden. Ook wij leerden bij over de 
werking van de opleiding, over het vormgeven van af-
standsonderwijs, over social learning, over het werkveld… 
Vanuit deze nieuwe kennis en inzichten kunnen we heel 
wat aanbevelingen formuleren om micro degrees, en 
zeker ook de micro degree krachtig leraarschap, verder 
uit te bouwen. Zo kunnen we samen verder ‘krachtig’ 
leraarschap creëren.  

Klaartje Van De Moortel
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DE ONTWIKKELING 
VAN DE MICRO 
 DEGREES 

_

Micro degree Krachtig leraarschap
In samenwerking met de partners uit het werkveld, ontwierp 
het studiegebied Onderwijs van de VIVES Hogeschool een micro 
degree met als titel ‘Krachtig leraarschap’. De opleiding richt 
zich op werkenden uit het (basis/secundair) onderwijs en wordt 
vormgegeven via afstandsonderwijs met oog op het behalen 
van een erkend studiebewijs, een micro degree. 

Om de inhouden van de micro degree samen te stellen, 
werden de noden van het werkveld bevraagd (later in 
dit magazine meer hierover).
Deze micro degree is samengesteld uit bestaande 
 opleidingsonderdelen uit onze bachelor-na-bachelor-
opleidingen. Het is zo opgebouwd dat alle studenten 
starten met een gemeenschappelijk opleidings-
onderdeel en vervolgens een keuze maken van twee 
opleidings onderdelen uit een keuzepakket. Het keuze-
pakket laat ons toe om tegemoet te komen aan de 
diverse noden uit het werkveld. Op die manier hopen we 
meer toekomstige studenten te bereiken. Door het toe-
voegen van thematische lijnen binnen het keuzepakket 
kunnen we in de toekomst blijvend inspelen op de noden 
van het werkveld. Het totaal aantal studiepunten ligt op 
11 à 12, afhankelijk van de keuzes binnen het keuzepakket. 
Concreet ziet de micro degree er als volgt uit: 

Een gemeenschappelijk opleidingsonderdeel, name-
lijk ‘Handelingsgericht werken’ (4 studiepunten). In dit 
opleidingsonderdeel wordt ingezet op een systema-
tische verdieping van de verworven basisinzichten uit 
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OP NATIONAAL EN EUROPEES NIVEAU WORDEN BEIDE  TERMEN, 
MICROCREDENTIALS EN MICRO DEGREES, DOOR ELKAAR 
 GEBRUIKT. WIJ HANTEREN VANUIT DE HOGESCHOOL DE TERM 
MICRO  DEGREES OM DE CONTINUÏTEIT TE BEWAREN.

de oorspronkelijke opleiding tot leraar. Deze algemene 
verdieping is noodzakelijk om vervolgens thematisch 
ook verdiepend te kunnen werken.  
Een keuzepakket met twee thematische lijnen, namelijk 
‘Zorgzaam in de klas en op school’ en ‘Innovatief aan 
de slag in de klas en op school’. Beide thematische 
lijnen bestaan telkens uit twee opleidingsonderdelen. 
De student kan ervoor kiezen om beide opleidings-
onderdelen op te nemen uit eenzelfde thematische lijn. 
Op deze manier kan de student zich verder verdiepen/
specialiseren in de onderwerpen binnen één thema. 
Indien gewenst kan de student er ook voor kiezen om 
telkens één opleidingsonderdeel per thematische lijn op 
te nemen. Op deze manier kan een student zijn kennis 
verbreden over de twee aangeboden thema’s heen. De 
student verwerft een getuigschrift wanneer hij geslaagd 
is voor het gemeenschappelijk opleidingsonderdeel en 

twee keuzeopleidingsonderdelen. Bovendien verwerft hij 
meteen ook credits die kunnen worden ingezet bij het 
voltooien van één van de bachelor-na-bachelor oplei-
dingen. De volgende opleidingsonderdelen worden in 
het keuzepakket aangeboden, waarvan respectievelijk 
als onderdeel van de thematische lijn ‘Zorgzaam in de 
klas en op school’ (eerste twee) en de thematische lijn 
‘Innovatief aan de slag in de klas en op school’ (laatste 
twee): 

 » Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag (4 studie-
punten)  

 » Leerprocessen en executieve functies ondersteunen 
(4 studiepunten) 

 » Onderwijskundige inzichten (3 studiepunten) 
 » Innovatie en kwaliteitszorg (4 studiepunten)
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Klaartje Van De Moortel, trekker van deze micro 
degree, licht het opleidingsprogramma toe in 
een filmpje. 

Bij de uitrol van de micro degree, werd duidelijk dat 
sommige studenten ook graag de mix van de twee 
keuzepakketten of alle opleidingsonderdelen wilden 
opnemen.

Op basis van de opgedane ervaring, wordt de micro 
degree verder uitgebreid met meerdere keuzes. We 
blijven op de thematieken ‘zorg op school’ en ‘innovatie 
op school’ inzetten, maar we laten daarnaast ruimte 
om in te spelen op specifieke en individuele noden van 
leerkrachten. 
Als we naar de toekomst toe meerdere micro degrees 
ontwikkelen dan is het de bedoeling dat ze stapelbaar 
zijn.
Het werken met micro degrees biedt verschillende 
 nieuwe opportuniteiten in kader van levenslang leren 
in het hoger onderwijs. We bieden hiermee een traps-
gewijze opleiding aan die naar een droomopleiding kan 
leiden.

BEKIJK VIDEO

https://youtu.be/tRWJynilj-o
https://youtu.be/tRWJynilj-o


Micro degree Smart Electronics Basic
De naam van de tweede micro degree binnen ons project is  Micro 
degree Smart Electronics Basic. Het is een basiscursus elektro-
nica en elektriciteit om elektronische oplossingen op maat te 
bedenken, ontwikkelen, implementeren en onderhouden. Het 
is een basispakket Smart Electronics-vakken, waardoor men 
zich kan specialiseren op specifieke topics (zoals netwerk- en 
systeemontwerpen, embedded systemen, etc). Ideaal voor 
technische medewerkers die hun cv willen aansterken of willen 
groeien in hun job.

Deze micro degree bestaat uit een aantal basisvakken, 
uit de opleiding Bachelor in de Elektronica, die werden 
samen gebundeld tot één deelopleiding. Het totaal 
aantal studiepunten is 32.  

De gemeenschappelijke basis bestaat uit de leerlijnen 
Smart Electronics en Smart Electronics Advanced. 
Naast deze gemeenschappelijke basisonderdelen kan 
de student de leerstof samenbrengen in een bedrijfs-
project. Hier krijgt de student de keuze om dit bij de 
onderwijsinstelling op te nemen of uit te wijken naar 

één van de twee werkveldpartners, CNH in Zedelgem 
of TVH in Waregem. 
De rode draad doorheen de kortdurende opleiding is 
de verbinding tussen een theoretische onderbouw en 
een praktijkcomponent die in de labolokalen van de 
onderwijsinstelling georganiseerd worden. De focus 
daarbij is dat de theorie via afstandsonderwijs aange-
boden wordt.  Dit wil zeggen dat de deelnemer zelf kan 
bepalen waar en wanneer er tijd geïnvesteerd wordt in 
de verwerking van de leerstof. 

De praktijkopdrachten worden klassikaal op de cam-
pus uitgewerkt onder toeziend oog van de begelei-
dende docent. Omdat dit micro degree binnen het 
kader van het afstandsonderwijs wordt aangeboden, 
beperken de on campus contactmomenten zich tot 18 
woensdag namiddagen. 

Pas als de student een stuk theorie heeft verwerkt, kan 
hij/zij deelnemen aan de praktijkopdrachten. Je kan 
geen opdracht uitvoeren zonder voorgaande kennis 
opgebouwd te hebben. Tegelijkertijd is er nood aan 
nauwe begeleiding/feedback door docent en uitwis-
seling met andere deelnemers. Om de praktijkop-
drachten tot een goed eind te brengen is er nood aan 
een professionele infrastructuur (Oscilloscoop, func-
tiegenerator, voeding,…). Deze zijn beschikbaar op de 
campus en zo hoeft de student geen zware investering 
te maken. 

Rondleiding bij CNH
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Voor de proeftuin technologie kregen we slechts 27 
volledig ingevulde vragenlijsten terug. Het is een groot 
contrast met de bijna 500 ingevulde vragenlijsten van 
het onderwijs. Daardoor hebben we onvoldoende zicht 
op de noden van het werkveld. De lage respons vanuit 
de technologische sector is een ervaren drempel die 
reeds op meerdere events met andere partners werd 
gedeeld en waar in het verdere verloop van het project 
extra aandacht aan besteed werd. Met extra aandacht 
bedoelen we extra inspanningen zoals het ontwerpen 
van de infofiche (zie pg 15) die verspreid werd binnen 
het netwerk van bedrijven uit de sector. Ook online info-
sessies werden georganiseerd om meer informatie over 
de micro degree te geven aan zowel werknemers als 
werkgevers. 

Navraag bij de ontvangers van de enquête leert ons dat 
er veel “invulbeloftes” gemaakt werden maar dat de tijd 
ontbrak om dit effectief uit te voeren. Een mogelijke ver-
klaring zou kunnen zijn dat er door de COVID-19 pande-
mie een administratieve ‘rompslomp’ is gekomen door 
de technische werkloosheid waardoor men minder tijd 
had voor het invullen van vragenlijst (cfr. resultaat uit 
ESF project Mobiel tussen werk en hogeschool). 

Sensibilisering en installeren van een leercultuur in de 
technologische sector is een noodzaak. Alle partners 
kunnen hier hun steentje toe bijdragen! Het is een com-
plexe samenleving met complexe organisaties en ken-
nis die snel evolueert. Dat vraagt om flexibele, inzetbare 
werknemers. Naast kennis moeten werknemers ook 

kunnen omgaan met veranderingen. Soft skills worden 
steeds belangrijker.

Bij de verdere uitrol van de micro degree monitoren 
we het aanbod aan de hand van een aantal kritische 
vragen: is het aantal studiepunten OK? Speelt het vol-
doende in op de noden van het werkveld? Is het pro-
gramma in afstandsonderwijs flexibel genoeg voor deze 
doelgroep van zij-instromers?

We kunnen concluderen dat desondanks alle inspan-
ningen de inschrijvingen uitgebleven zijn. We wensen 
daarom in dit eindrapport dieper in te gaan op de micro 
degree Krachtig leraarschap. 

DE OPLEIDINGSONDERDELEN DIE AAN BOD KOMEN IN DE MICRO DEGREE ZIJN:
 » Elektriciteit (4 studiepunten)   

• Inleidende basisbegrippen (spanning, stroom, weerstand, vermogen,…) 
 » Elektronica (6 studiepunten)  

• Inleidende basisbegrippen (zener, diode, opamp,, stroom, basismetingen,… 
 » IoT-devices (4 studiepunten)  

• Microcontrollers (ROM, EPROM, UART,I²C, Programmeren in C,…) 
 » PCB Design (3 studiepunten)  

• Ontwerp van een PCB door middel van Cadsoft Eagle 
 » Vermogenelektronica (5 Studiepunten)  

• Buck/Boost, Diac/Triac,… 
 » Procesdesign (3 studiepunten)  

• Communicatieve vaardigheden gecombineerd met projectplanning 
 » Bedrijfsproject (7 studiepunten)  

• Samenbrengen van de voorgaande opleidingsonderdelen in projectvorm 
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VERBINDING TUSSEN 
KLASPRAKTIJK EN 
SCHOOL

_

In de micro degree Krachtig leraarschap staat de 
voortdurende verbinding tussen klaspraktijk en de 
school als organisatie centraal. Deze verbinding wordt 
thematisch uitgediept. Er wordt stilgestaan bij de rol 
van de leerkracht in de klas maar tevens de leerkracht 
als lid van een team die bovendien deel uitmaakt van 
een schoolorganisatie. Bovendien wordt er in de micro 
degree ingezet op een maximale inzetbaarheid in de ei-
gen school, in het geval van een lopende tewerkstelling. 
Studenten krijgen de kans om de opdrachten steeds 

te volbrengen binnen hun eigen klas- en schoolcon-
text. We trachten hiermee de brug te slaan tussen de 
opleiding en de plaats van tewerkstelling in functie van 
verdere professionalisering.  

Uit een contactmoment met de studenten blijkt dat ze 
inhoudelijk zeer tevreden zijn over de opleiding. Ze heb-
ben het gevoel de theorie onmiddellijk te herkennen en 
te kunnen toepassen in de school- en klaspraktijk. De 
opdrachten helpen hen deze transfer te maken. 
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OP AFSTAND, MAAR 
NIET AFSTANDELIJK 

_

Als feedback van studenten krijgen we vaak te 
horen dat het afstandsonderwijs in VIVES goed 
georganiseerd is. Studeren kan er los van tijd 
en ruimte, vanop afstand, maar toch zijn we 
niet afstandelijk. Docenten zijn steeds bereik-
baar voor vragen, feedback, etc… Dat is zeker 
een goede praktijk die we moeten vasthouden 
en verder moeten uitbouwen in het Levens-
lang leren verhaal.

Om micro degrees aantrekkelijk te maken voor wie 
studeren wil combineren met werk en gezin wordt in 
dit project ingezet op afstandsleren en online leren als 
leerweg. De micro degree Krachtig leraarschap wordt 
om die reden, aan onze doelgroep van leerkrachten, 
aangeboden via afstandsonderwijs. Dit wil zeggen dat 
de opleiding vrij van tijd en ruimte wordt gegeven waar-
door iedere student de vrijheid heeft om zelf te kiezen 
wanneer en waar hij studeert. Dit vertaalt zich in een on-
derwijsaanpak die gestoeld is op het concept van op-
drachten en begeleide zelfstudie. De docenten helpen 
de studenten mee op weg aan de hand van aangepast 
studiemateriaal, een uitgebreide studiewijzer en inter-
actie via het leerplatform Toledo. Studenten kunnen ook 
steeds terecht bij de docenten voor bijkomende vragen 
of onduidelijkheden.  
Op organisatorisch vlak merken we dat te veel  flexibiliteit 
kan afschrikken. Werken met verschillende instap-
momenten op vaste tijdstippen in het academiejaar lijkt 

ideaal te zijn. Daardoor kunnen studenten in groep met 
andere medestudenten starten.
Vanuit het overleg met de werkgroep kwam het  voorstel 
om te werken met verschillende instapmomenten 
waarbij studenten kunnen instromen met enkele mede-
studenten. Dat kan voor verbinding en zekerheid zorgen.
Ook op inhoudelijk vlak merken we uit gesprekken met 
studenten dat er nood is aan een aanbod dat kan 
 inspelen op de specifieke en individuele noden van 
leerkrachten. Tijdens de pandemie kwam dit vooral 
aan bod omdat het voor hen belangrijk was om te we-
ten hoe  anderen met bepaalde problematieken aan 
de slag ging in de klas en op school in het algemeen. 
Leren van elkaar is een belangrijk aspect en kan ook in 
afstandsonderwijs gefaciliteerd worden. 
Daarom implementeren we in de verdere ontwikkeling 
van de micro degree het aspect social learning. Je kan 
het omschrijven als leren van andere mensen door 
middel van observatie, nabootsing en interactie. Het is 
een relevant en onmisbaar aspect in het leerproces.
 
Sociaal leren kan ook via digitale wegen, denk aan  online 
discussiefora. Via deze weg kunnen studenten hun on-
duidelijkheden uiten en gemakkelijk wegnemen voor 
anderen. Zo kunnen zij elkaar verder helpen. Het voordeel 
van deze online manier is dat het sociaal leren altijd en 
overal kan plaatsvinden. Het is een plek waar men elkaar 
altijd kan vinden voor vragen en antwoorden.
Op ons platform Toledo, waar de student toegang heeft 
tot cursusmateriaal, is een discussieruimte voor handen. 
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DE KRACHT VAN 
 REFLECTEREN

_

De eerste student koos de volgende kaarten: 

Ze herkent zichzelf in de kaart met de ladder. Ze wil zelf 
steeds een trapje hoger staan. Ze leerde zo al dat het 
(moeilijk) gedrag van kinderen verklaarbaar is. Toch 
merkt ze dat ze rond bepaalde zaken op school er nog 
alleen voor staat, bv. rond het begeleiden bij de ont-
wikkeling van de executieve functies van leerlingen en 
ouderbetrokkenheid. De nieuwe inzichten die ze hier zelf 
verwerft, kan ze niet makkelijk delen met het team. 

Ook de kaart met de kat is herkenbaar voor haar. Wan-
neer ze moet omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen, 
is het belangrijk dat leerkrachten niet boos worden, maar 
hun gevoelens omdraaien en gaan kijken naar het kind. 
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De tweede student koos de volgende kaarten: 

Ze herkent zichzelf in de kaart met de paraplu. Soms 
heeft ze het gevoel alleen te staan binnen het team. Ze 
zou graag over verschillende zaken reflecteren samen 
met het team, maar wordt niet erkend in die visie. 

Daarnaast herkent ze zichzelf in de kaart met de spiegel. 
In de opleiding leerde ze in de spiegel kijken en het kind 
centraal te zetten. Soms denken leerkrachten dat straf-
fen en belonen het middel is om kinderen te erkennen, 
maar dat klopt niet. Leerkrachten botsen voortdurend 
op hun eigen grenzen en moeten leren in de spiegel 
kijken en aan zelfreflectie te doen om kinderen goed te 
begeleiden. 

Er werd positief gereageerd op het contactmoment. 
Voor onze doelgroep van zij-instromers is het fijn om 
medestudenten te leren kennen. Het feit dat studenten 
een gelijke ervaren, zorgt voor een positief gevoel. Het 
is zinvol voor het positief gevoel én om samen over de 
leerstof te kunnen praten. Studenten vinden het dus 
een meerwaarde om met elkaar in contact te komen. 
Contactmomenten zijn hiervoor ideaal, mits de voor-
waarde dat deze sessies efficiënt worden vormgegeven 
en maximaal inzetten op uitwisseling. Dat kan door 
studenten rond een bepaald onderwerp enkele vragen 
te laten beantwoorden zodat ze voorbereid naar een 
contactmoment komen. 

De studenten geven aan dat het goed is om te weten 
te komen dat anderen tegen dezelfde muren oplopen, 
dezelfde dingen als moeilijk ervaren. In het onderwijs is 
het bijvoorbeeld moeilijk om vernieuwingen te imple-
menteren. Je werkt er in een team, met verschillende 
mensen en persoonlijkheden en botst bij vernieuwingen 
vaak op weerstand. 

Zeker in tijden van een pandemie is de nodige veer-
kracht heel belangrijk. Het gaat over kunnen omgaan 
met tegenslagen. Het gaat over volhouden. Deze stu-
denten leren volhouden als het in het begin niet lukt. Ze 
ontwikkelen nieuwe vaardigheden. Ze zijn veerkrachtig 
om zich bij te scholen. Leren is relationeel. Het is vaak 
met andere mensen, met lotgenoten zoals in dit traject. 
Als coaches creëren we, o.a. door de organisatie van 
zo’n contactmoment, verbinding tussen de studenten. 
We stimuleren op die manier sociaal informeel leren. 
Informeel leren heeft vaak een groter effect zoals blijkt 
uit wetenschappelijk onderzoek. Het helpt bij het ontwik-
kelen van andere competenties zoals flexibel zijn. Een 
complexe samenleving en complexe organisaties vra-
gen om flexibele, inzetbare werknemers. Naast kennis 
moet men ook kunnen omgaan met veranderingen bv.

Om de studenten samen te brengen en te reflecteren, hebben we halverwege het traject een 
online contactmoment georganiseerd. De reacties van de studenten waren heel positief, maar 
uiteindelijk konden slechts twee studenten aansluiten. Aan de hand van enkele reflectievragen 
werd gepolst naar de ervaringen van de studenten in de micro degree. Tijd voor reflectie geeft 
ruimte aan onze gedachten en helpt ons te begrijpen wat we doen en wat er daardoor gebeurt. 
Reflectie zorgt voor bewustwording.
Hiervoor werden prenten uit de DIXIT-kaartspellen gebruikt. 
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NODEN VAN HET 
 ONDERWIJS

_

Opstellen en uitsturen van een 
vragenlijst  
Om zicht te krijgen op de noden en wensen van het 
werkveld, werd een vragenlijst ontwikkeld die we breed 
uitstuurden. Het betreft een vragenlijst zowel voor ons 
doelpubliek (werknemers) alsook voor werkgevers. We 
beogen hiermee de noden en wensen van het werkveld 
vanuit meerdere perspectieven te bestuderen in functie 
van een rijkere en waarheidsgetrouwe waarneming. Een 
eerste versie van onze vragenlijst werd voorgelegd aan 
onze partners in functie van feedback. De vragenlijst 
was drieledig: in een eerste deel bevroegen we achter-
grondkenmerken van iedere respondent, in een tweede 
deel gingen we in op algemene attitudes, noden en 
wensen omtrent profes sionalisering en ten slotte in een 
derde deel bevroegen we de organisatorische condities 
waaraan micro degrees moeten voldoen. De vragenlijst 
werd op basis van de verkregen feedback van onze 
partners herwerkt en bijgestuurd. Ten slotte werd de 
vragenlijst, mede met behulp van onze partners, over 
Vlaanderen verspreid.  

 

Analyse van de resultaten uit 
de vragenlijst 
Uit de vragenlijst kwamen interessante inzichten naar 
boven die ons hielpen om de micro degree op een goe-

de manier vorm te geven. Zo kregen we informatie over 
de gewenste inhoudelijke focus van de micro degree, 
de organisatorische voorwaarden waaraan deze micro 
degree moet voldoen alsook de generieke interesse om 
zich te willen professionaliseren aan de hand van een 
micro degree. Deze resultaten werden besproken met 
diverse stakeholders (met onze partners, de coördina-
toren van de bachelor-na-bachelor opleidingen en het 
onderwijsmanagementteam van het studiegebied On-
derwijs binnen de VIVES Hogeschool) in functie van het 
helder krijgen van deze resultaten en wat dit  betekent 
voor de micro degree. Aan de hand van  diverse 
overleg momenten met de werkgroep en de klankbord-
groep (een ruime groep van werkveldpartners en stake-
holders), werden inzichten bekomen die ons hielpen om 
de micro degree verder vorm te geven. 
 
Aandachtspunten uit de vragenlijst die later zullen 
 geformuleerd worden als beleidsaanbevelingen: 
 » Drempels zoals verlofstelsels komen uit de vragenlijst 

naar voren. Om hierop in te spelen brachten we de ver-
schillende mogelijke verlofstelsels in kaart. Die werden 
gecommuniceerd en gedeeld met onze partnerscho-
len. Gezien de beperkte bekendheid van de mogelijk-
heden stellen we vast dat er naar de toekomst hierrond 
nog meer communicatie zal moeten gebeuren.  

 » Ook de kostprijs van het volgen van een micro degree 
werd in de vragenlijst aangegeven als mogelijk aan-
dachtspunt. Een student betaalt het inschrijvingsgeld 
aan de hogeschool plus de kost per opgenomen 
studiepunt. Dit ligt decretaal vast. Naar de toekomst 
is het zeker van belang dit verder te bekijken en even-
tuele mogelijkheden te verkennen op beleidsniveau.  



21

Deze resultaten en aandachtspunten werden ook be-
vestigd door onze betrokken scholengemeenschappen 
Heule-Kuurne en Rhizo. 
 

Eerste aanzet micro degree op 
basis van de resultaten 
We merkten dat heel wat bestaande opleidingson-
derdelen uit de bachelor-na-bacheloropleidingen 
reeds een antwoord bieden op de noden die leven in 
het onderwijs en die blijken uit de vragenlijsten. Bij het 
vorm geven van de micro degree vertrokken we daar-
om reeds vanuit het bestaande aanbod en stuurden 
bij waar nodig (bijvoorbeeld de omzetting in een oplei-
dingsonderdeel op afstand). We toetsten iedere keuze 
voortdurend af met de resultaten van de vragenlijst, 
zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak, om moge-
lijke drempels voor deelname te mijden. Zo creëerden 
we een micro degree die afgestemd is op de noden 
en wensen van het werkveld. Een eerste versie van een 
programma werd opnieuw afgetoetst bij de partners, 
waarna we opnieuw aan de slag gingen met hun feed-
back. Er was een continue wisselwerking.
 
 

Finalisatie micro degree en 
promotievoering 
Bij het verder finaliseren van de opleiding speelt het 
kunnen volgen van de opleiding op afstand een cruciale 
rol. Uit de vragenlijst komt expliciet de nood bij het werk-
veld naar voor om de opleiding flexibel en vrij van tijd 
en ruimte te kunnen volgen. Het aanbod van de micro 
degree is gebaseerd op ons bestaand aanbod binnen 
VIVES. Deze opleidingen worden reeds voor het grootste 
deel vanop afstand ingericht. Toch zal het belangrijk 
blijven om de opleidingen waar nodig hierin verder te 
ondersteunen. 

Naar promotie en werving toe werd in eerste instantie 
via de partnerscholen (Heule-Kuurne en Rhizo) en de 
respondenten van de vragenlijst een flyer uitgestuurd 
met algemene informatie over de opleiding. Daarnaast 
werd de nieuwe micro degree eveneens op de infoda-
gen gepromoot.  
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We merkten een discrepantie tussen het aan-
tal inschrijvingen en de interesse voor de micro 
degree krachtig leraarschap. Bij  leerkrachten 
is er een groot enthousiasme wanneer ze de 
informatie over de micro degree te horen 
krijgen. Dat merkten we op mentorendagen, 
onderzoeksvoorstellingen en via de website 
waar we de micro degree voorstelden. Door-
heen het hele jaar kregen we veel vragen 
binnen over de micro degree. Toch bleven de 
inschrijvingen uit. 

Het aantal effectieve inschrijvingen in september 2021 
was echter teleurstellend. Er waren slechts drie stu-
denten ingeschreven voor de micro degree Krachtig 
leraarschap. Inschrijven kan echter op elk moment. Er 
zijn namelijk verschillende instapmomenten. We kunnen 
concluderen dat het aantal inschrijvingen niet strookt 
met de grote interesse die bleek uit de vragenlijst, 
ondanks de inspanningen op vlak van marketing en 
communicatie en het afstemmen van het traject op de 
noden uit het werkveld. Een bevraging aan de geïnte-
resseerde kandidaten hebben we nadien afgenomen 
om te achterhalen waarom ze zich uiteindelijk niet 
hebben ingeschreven. Een eerste mogelijke verklaring 

DISCREPANTIE 
TUSSEN INTERESSE 
EN AANTAL 
INSCHRIJVINGEN

_

volgens de projectpartners was de pandemie. Leer-
krachten hadden, door de vele extra inspanningen, op 
dat moment geen energie en tijd over om een opleiding 
te volgen. Deze conclusie van onze partners werd be-
vestigd door de tweede bevraging in ons project. Daar-
uit konden we afleiden dat er nog steeds interesse was 
om volgend academiejaar de micro degree Krachtig 
leraarschap te volgen.

Het leek ons interessant in kaart te brengen waarom 
potentiële studenten zich toch niet inschreven. Zoals 
eerder aangehaald in dit magazine stelden we een vra-
genlijst op waarmee we in kaart konden brengen welke 
redenen leerkrachten aangeven om niet in te schrijven. 
De redenen die het vaakst worden gegeven zijn:
 » hoge werkdruk
 » te weinig budget voor professionalisering
 » niet haalbaar in combinatie met gezin/hobby’s
 » onvoldoende energie om bij te scholen
 » corona

Een andere drempel voor werknemers is dat ze niet 
altijd weten welke verlofstelsels er bestaan voor profes-
sionalisering. Daarnaast moet men soms rekenen op de 
‘goodwill’ van de directie om goedkeuring te krijgen een 
van deze verlofstelsels op te nemen of tijd te krijgen om 
zich bij te scholen.



Dat is ook wat de coördinatoren van de banaba’s 
 ervaren. Zij hebben een nauwe band met het werkveld 
en krijgen geregeld wat vragen vanuit directies om pak-
ketten aan te bieden om leerkrachten verder te profes-
sionaliseren in de actuele noden van de school. Toch 
wordt er door leerkrachten zelf niet vaak ingegaan op 
het voorgestelde aanbod. Het veelgehoorde argument 
is ‘gebrek aan tijd’ en ‘gebrek aan validering’.
Leerkrachten die zichzelf bijscholen krijgen daar weinig 
of geen valorisatie van. Een veelgehoord argument 
om zich toch bij te scholen is dat ‘ze het voor zichzelf 
doen’, om hun job beter uit te voeren en daar zelf meer 
voldoening uit te halen. Toch zou een valorisatie binnen 
hun jobuitvoering van professionalisering welkom zijn. 
Wanneer studenten de micro degree hebben volbracht, 
krijgen ze een getuigschrift. Daarin staan de oplei-
dingsonderdelen opgesomd die de studenten succes-

vol hebben afgelegd. Leerkrachten geven aan dat dit 
soort kortdurende opleidingen in het werkveld weinig 
gewaardeerd worden. Zij kunnen andere/extra taken 
opnemen maar vinden dat dit te weinig gevaloriseerd 
wordt. Mogelijke vormen van valorisatie die leerkrachten 
zelf aangeven zijn: vrijgesteld worden van externe taken 
aan het lesgeven (bv. middagtoezichten), bonus op het 
loon, extra tijd binnen personeelsvergaderingen om hun 
professionalisering te delen …

Uiteindelijk hebben vijf studenten in academiejaar 2021-
2022 de micro degree Krachtig leraarschap succes-
vol afgerond. Dat wil zeggen dat er gedurende het 
academie jaar nog twee studenten instroomden. Ook zij 
waren in staat om de verschillende vakken in een korte-
re termijn af te leggen. Wat zijn we trots op hen! 
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EEN VERDIEPING 
VOOR JEZELF

_

Een van onze afgestudeerde studenten is Tidenka Goedhart. 
 Tidenka geeft les in het lager onderwijs, peuter en kleuter, in 
Freinetschool De Levensboom in Marke.

BEKIJK VIDEO

https://youtu.be/IWOFKE1auF4 
https://youtu.be/IWOFKE1auF4 
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“Ik ervaar de opleiding, de 
combinatie met werk en 
gezinsleven als een hele 
mooie combinatie, haalbaar. 
Wat niet inhoudt dat het 
minder zwaar is. Het blijft 
wel een uitdaging, maar 
als je gemotiveerd bent, en 
geïnteresseerd bent, dan 
maakt dat eigenlijk allemaal 
niet uit. Dan ga je er gewoon 
voor.”

“Het voordeel is dat het 
 online is, je kan het goed 
combineren door de plan-
ning die je zelf moet maken, 
je bent zelf verantwoordelijk 
hoe je iets invult en wanneer 
je start met de zaken.”

“Ik zou deze opleiding zeker 
aanraden aan collega’s, me-
de-leerkrachten, omdat het 
een mooi beeld geeft. Het is 
ook een verdieping voor jezelf, 
het gaat niet alleen over de 
leerlingen, maar het gaat ook 
over de vraag: ‘Wie ben ik?’”

“Het is goed aan zelf- 
reflectie te doen en in 
deze opleiding word je 
gestimuleerd jezelf ook 
in vraag te stellen. Op die 
manier kan je een mooi 
resultaat boeken van hoe 
je naar het kind kijkt.”

“De opleiding is inhoudelijk 
zeer sterk op de praktijk 
gericht. Alles wat ik leer en 
inhoudelijk aan het bestude-
ren ben, kan ik onmiddellijk 
toepassen.”

Tidenka Goedhart



PROMOTEN IS 
 EXPERTISEWERK

_

We merken dat promo voeren het meest succesvol is 
tijdens evenementen. De lerarenopleidingen van  VIVES 
organiseren mentorendagen, momenten om hun 
onderzoek te valoriseren, contactmomenten met het 
werkveld,… We merken dat leerkrachten het heel erg 
waarderen dat ze op die momenten inzicht krijgen in 
wat de hogeschool kan betekenen voor hun professio-
nalisering. De micro degree speelt hier in op hun noden; 
vrij van tijd en ruimte, een actueel inhoudelijk aanbod 
en keuzemogelijkheden. Er werd een kennisclip gemaakt 
waarin collega Klaartje Van De Moortel de micro degree 
toelicht. Deze manier van promotie voeren is natuurlijk 
tijdsintensief. 

Er werd een promofilmpje, met onze studente Tidenka 
Goedhart als ambassadeur, ontwikkeld dat werd ge-
bruikt om micro degree in de kijker te zetten. Allerlei soci-
ale media kanalen werden ingezet om de micro degree 
verder te verspreiden.

 We merken dat het voeren van promotie best gebeurt 
door professionals. Binnen VIVES is de dienst marketing 
overbevraagd, wat voor vertraging zorgt. Een gedragen 
beleid vanuit de hogeschool en voldoende onder-
steuning vanuit de dienst marketing is wenselijk. Deze 
doelgroep van zij-instromers vergt een andere aanpak 
en de nodige aandacht. Het kadert binnen de visie op 
Levenslang leren. Hogeschool VIVES zet verder in op die 
nieuwe doelgroep van werkende studenten.

Alumniplatform van VIVES 
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PROMOTEN IS 
 EXPERTISEWERK

Levenslang leren is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 Trajecten ontwikkelen voor zij-instromers is niet enkel de 
taak van de hogeschool. Er komt zoveel bij kijken, waardoor 
we kunnen vaststellen dat alle actoren hun steentje kunnen 
bijdragen. Lees op de volgende pagina’s onze belangrijkste 
(beleids)aanbevelingen.

We hebben infofiches gemaakt om de opleiding kenbaar te maken in het onderwijs, zowel geprint als digitaal.
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PARTNERS 
AAN HET WOORD

_

Waarom ben je als partner ingestapt in dit ESF project?
Het kadert in de loopbaanbegeleiding van ons perso-
neel binnen de scholengemeenschap Heule Kuurne. Het 
start met de sollicitatiegesprekken waar wij heel veel 
aandacht aan besteden en de aanvangsbegeleiding. 
Het zit vervat in de professionalisering van onze teamle-
den. Daarom was het voor mij als directeur een interes-
sante insteek om in te stappen in dit project.
In het onderwijs ervaren onze leerkrachten een vlakke 
loopbaan en het is ons doel als directie om die loop-
baan wat kleur te geven. Het is onze insteek om hen 
voldoende uitdagingen te bieden.
De tweede reden waarom we ingestapt zijn is om-
dat het een project is met een mix van bedrijven in de 
 technologische sector en het onderwijs (basis/secundair). 

Dat was een mooie uitdaging. We hoopten hier veel uit 
te kunnen leren, maar dat aspect hebben we wel wat 
gemist in het hele verhaal. Het concept van het over-
leg met de werkgroep met beide sectoren zat goed 
maar in de praktijk ervaren we toch twee verschillende 
werelden. Voor het basisonderwijs zijn er volgens mij 
te weinig raakvlakken. Ik denk dat het beter zou zijn in 
combinatie met het secundair onderwijs en dan meer 
specifiek met het technisch onderwijs waar richtingen 
zoals houtbewerking, IT, elektriciteit, mechanica,  etc. Of 
je zou het basisonderwijs kunnen combineren met de 
zachte sector (logopedisten, kinesisten, ergotherapeu-
ten, psychologen bv). Daar zouden we wellicht meer 
raakvlakken vinden en meer van hen leren.

Joost Vanneste, Coördinerend directeur van de 
scholengemeenschap Heule Kuurne, doet zijn 
 verhaal.
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Voor ons als projectpartner kruipt er veel tijd en energie 
in dit project maar hebben we relatief weinig return. Er 
is één collega uit onze scholengemeenschap, Liesbeth, 
die heeft deelgenomen aan de micro degree Krachtig 
leraarschap. Liesbeth is wel heel enthousiast over de 
micro degree en de info stroomt wel door in onze scho-
lengemeenschap wat dan weer positief is.

Wat was jouw verwachting van het project en de 
 micro degree?
Het was een stap in het onbekende voor ons. Ik had nog 
nooit van een micro degree gehoord. Wat ons aansprak 
is dat je op een platform terecht komt waar je kan 
brainstormen en waar je van gedachten kan wisselen 
met mensen van andere scholengemeenschappen. Via 
dit project kom je in een nieuwe samenstelling terecht. 
Overleg met mensen waar je niet mee samenwerkt is 
verrijkend. Het doet je nadenken. Je mening kan op die 
manier bijgesteld worden. 
De insteken en de thema’s vanuit jullie hogeschool wa-
ren altijd interessant tijdens het overleg met de werk-
groep. Het was de moeite waard om aan te sluiten en te 
reflecteren over bepaalde topics.
Een belangrijke verwachting was dat de micro degree 
zou focussen op de ‘gewone’ leerkracht die voor de klas 
wil blijven staan, zodat hij/zij meer uitdaging zou hebben 
en zich zou kunnen verdiepen in bepaalde thema’s. Al 
te vaak wordt gefocust op mensen die willen doorstro-
men naar het middenkader maar dat was net niet onze 
verwachting. De micro degree Krachtig leraarschap is 
zeker aan deze verwachting tegemoet gekomen.
Ik had verwacht meer te kunnen leren van de samen-
werking met de bedrijven uit het werkveld maar dat 
bleek dus, zoals eerder aangegeven, niet het geval te 
zijn wegens te verschillend.

Merk je enthousiasme binnen de scholengemeen-
schap?
We hebben het geluk dat één personeelslid de stap 
gezet heeft om de micro degree Krachtig leraarschap 
te volgen. Liesbeth is er laaiend enthousiast over. Het is 
goed om iemand in het team te hebben die anderen 
kan motiveren en inspireren. Voor onze scholenge-
meenschap is dat een grote meerwaarde. Liesbeth zit 
ook in de werkgroep van de aanvangsbegeleiders en ik 
hoor dat ze veel zaken, die ze geleerd heeft uit de micro 
degree, kan delen met die groep.
Het aanbod werd besproken op onze directieraad en 
we hebben het een aantal keren gecommuniceerd 
naar onze personeelsleden. We hebben het proberen 
warm te houden in ons team. Er waren meerdere col-
lega’s geïnteresseerd in de micro degree, maar dan 
botsen we helaas op een aantal moeilijkheden zoals de 
tijdsinvestering en de financiële impact.

Het is een engagement dat je aangaat voor een school-
jaar. Als werkende student heb je wel de keuze om het 
te plannen. Stel dat de leerkracht beslist om 4/5den te 
gaan werken dan is er in de praktijk een loonsverlies. We 
kunnen wel genieten van het Vlaams opleidingsverlof 
maar dat blijkt onvoldoende te zijn. Mensen nemen een 
verlofstelsel en kunnen een premie krijgen maar dat 
is onvoldoende. Ze hebben sowieso een loonderving. 
Ze moeten al heel gemotiveerd zijn om dat verlies er-
bij te nemen. Het inschrijvingsgeld is ook een drempel 
want dat moet elk academiejaar betaald worden als 
de student de micro degree niet in één academiejaar 
kan afronden. Bij het schoolbestuur wordt onvoldoende 
budget vrijgemaakt om dat te financieren. Er is altijd een 
spanningsveld bij het inzetten van de budgetten. Dat 
staat in schril contrast met de bedrijfswereld. Zij ervaren 
die financiële problemen niet of minder. Dat is voor hen 
geen drempel om mensen in te schrijven.
Wat ook een grote rol speelt in het onderwijs is dat de 
leerkracht die afwezig is door bv. navorming moet ver-
vangen worden. We zien in de praktijk dat de leerkrach-
ten dit niet ’s avonds of in het weekend opnemen maar 
eerder doorheen de week waardoor dit probleem moet 
opgevangen worden. Het vraagt een flexibiliteit van 
de werkgever. Ik denk dat directies hier soepeler mee 
zouden kunnen en moeten omspringen. Het vraagt een 
investering van de werkgever als het is opgenomen in 
het professionaliseringsaanbod. Het kost geld en tijd. Ik 
merk een groot verschil tussen de theorie en de prak-
tijk. De spreiding in de tijd zou een voordeel kunnen zijn 
maar het is het niet altijd in het onderwijs.

Wat is volgens jou de meerwaarde van de micro 
 degree Krachtig leraarschap?
De micro degree Krachtig leraarschap is kwalitatief 
heel hoog. Met deze micro degree onderscheidt de 
hogeschool zich van andere instellingen. Ik investeer als 
directeur liever in kwalitatieve opleidingen. We moeten 
blijven investeren in opleidingen om de job aantrekkelijk 
te houden. Zelf ben ik ervan overtuigd dat het een nood-
zaak is om dit soort opleidingen te blijven aanbieden 
aan onze personeelsleden. 
Het moet niet enkel vraaggestuurd zijn. Als directie zie je 
ook potentieel in bepaalde werknemers en dan kan je 
het voorstel doen om een opleiding te volgen. Sommi-
gen hebben een duwtje in de rug nodig, maar dan moet 
je het wel faciliteren.
Er zijn veel opleidingen voor het middenkader maar 
deze micro degree is er ook voor de leerkrachten zelf. 
In de micro degree worden de studenten echt aange-
moedigd zich te gaan verdiepen in bepaalde thema’s. 
Het is voor mij een meerwaarde dat ze met een andere 
bril naar de praktijk gaan kijken, maar dat vergt wel wat 
flexibiliteit van de persoon in kwestie. 
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Samen maken we school. De kruisbestuiving binnen 
de school is ideaal. De ideeën van op de klasvloer in-
tegreren in jouw eigen visie als directeur is heel mooi, 
bottom-up dus. Ik geloof in een samenspel van beiden 
zowel top-down als bottom-up. We moeten ons zelf af 
en toe deze vragen stellen: ‘Welke visie hebben we als 
school en wat gebeurt er op de klasvloer dat dat onder-
steunt? Wat moeten we nog meer laten groeien zodat 
we die visie samen kunnen bereiken?’
In die zin vind ik het een meerwaarde als mensen die 
micro degree volgen om te reflecteren over de eigen 
werking en te innoveren. Onderwijs wordt vaak gegeven 
vanuit het buikgevoel maar onderwijs moet ook efficiënt 
zijn. De laatste jaren kijken we veel meer naar weten-
schappelijke studies om manieren te leren waarop 
onderwijs efficiënt kan aangepakt worden. Soms strookt 
dat niet met je buikgevoel. Het is vaak een eye-opener.

Wat zijn de voorwaarden om leerkrachten in te schrij-
ven voor de micro degree?
Wij hebben geen specifieke voorwaarden vooropgesteld. 
Het moeten wel geëngageerde mensen zijn en wat ze 
leren ook willen delen met het team. Voor ons is het be-
langrijk dat de collega die een navorming gevolgd heeft 
terugkomt met een verhaal. Wat hebben ze persoonlijk 
geleerd en wat kunnen we ermee doen binnen ons team. 
Als één collega het al volgt moet het gevolgen hebben 
op de klasvloer en binnen het schoolteam. Als je samen 
school wil maken, dan gaat dat iets makkelijker.

Heb je nog (beleids)aanbevelingen?
Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, heeft vanaf dit 
schooljaar de lerarenbonus ingevoerd om de overstap 
naar het onderwijs aantrekkelijker te maken. Beginnende 
leerkrachten zonder pedagogisch diploma kunnen met 
volledig behoud van loon tot 3 uur per week vrijgesteld 
worden om hun lerarenopleiding te volgen. Dit past in 
de strijd tegen het lerarentekort. Men wil meer mensen 
verleiden om voor de klas te gaan staan. Steeds meer 
zij-instromers kunnen steeds meer anciënniteit meene-
men. De lerarenbonus geeft daarbovenop de nodige tijd 
en financiële ruimte om de lerarenopleiding te volgen. 
Dat is een project voor 3 jaar en eigenlijk zouden we naar 
zoiets moeten gaan voor de micro degrees. Het zou al een 
mooie tegemoetkoming zijn vanuit de overheid. Dat zal 
mensen nog meer gaan stimuleren om zich bij te scholen.

Hoe zie je de toekomst van het onderwijs?
Jonge collega’s zijn de toekomst van ons onderwijs. We 
moeten geloven en vertrouwen dat jonge leerkrachten 
dat goed zullen doen. Daarom moeten ze goed opgeleid 
worden. Ik vind het belangrijk dat we met jonge mensen 
op stap gaan binnen het team. 
Behouden wat goed is zonder conservatief te zijn. Stil-
staan is achteruitgaan. Innoveren is belangrijk maar als 
het goed is moet je het durven behouden maar mis-
schien wel in een nieuw kleedje steken. Een mooi voor-
beeld zijn de tafels. Onlangs was er een leerkracht die 
dat vernieuwd heeft met 10 verschillende liedjes om de 
tafels te leren. Hij bereikt zijn doel want de kinderen leren 
de tafels op een leuke manier zonder ze erin te drillen.
We moeten focussen op wat de wetenschap ons leert. 
Als de wetenschap zegt dat het efficiënt is dan moeten 
we dat ook durven veranderen.
Voor sterk onderwijs heb je sterke onderwijzers op de 
klasvloer nodig. In de opleiding kan VIVES wel een grote 
rol in spelen. De micro degree kan inspelen op de talen-
ten van de leerkrachten en zo meer benutten.
Team-teaching en co-teaching moet een meerwaarde 
bieden en daarin zie ik een rol voor de micro degrees. In-
zetten op de talenten van elkaar moet een meerwaarde 
hierin bieden. 
Het lerarentekort is er en we moeten structureel school 
uitbouwen zodat we tegen een duwtje kunnen. De rol 
van de micro degrees is hier ook in weggelegd. Daarin 
kan het gaan over schoolorganisatie, klasorganisatie, 
inzetten van personeel, structurele uitbouw. Het komt 
neer op loskomen van vaste ideeën. Hoe kan je je klas 
organiseren zodat het goed draait? 
Zorgen dat kinderen krijgen wat ze moeten krijgen als 
begeleiding en zelfstandigheid verhogen. Kinderen 
moeten zinvol en efficiënt onderwijs krijgen.
In de hogescholen wordt ingezet op zelfsturing maar de 
kleuterklassen zetten we er ook al op in. We moeten die 
zelfstandigheid van in de kleuterscholen doortrekken in 
het secundair onderwijs zodat ze voorbereid zijn voor 
het hoger onderwijs. Dat zou een continue lijn moeten 
zijn in het onderwijs.
Dat zijn zaken die allemaal aan bod kunnen komen in 
een micro degree om dat lerarentekort op te vangen. 
Dat zie ik als aanbeveling voor de hogeschool. Er ligt nog 
heel wat werk op de plan voor het onderwijs maar dat 
maakt het boeiend!
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In dialoog met Piet Henderikx
Counselor bij EADTU 

Waarom heb jij als partner deelgenomen aan het ESF 
project Micro degrees in afstandsonderwijs? 
Vanuit verschillende standpunten heb ik deelgenomen 
aan dit project. Ik heb vele jaren ervaring op de teller 
als adviseur voor onderwijs- en internationaal beleid bij 
KU Leuven en nu nog als Counselor bij EADTU. Bovendien 
heb ik ervaring binnen het European MOOC Consortium. 
Het is fijn om mijn ervaring in afstandsonderwijs te delen 
en ik wil zelf ook bijleren vanuit dit project. 

Alle universiteiten en hogescholen zijn vandaag de 
dag gericht op digitaal onderwijs. Digitaal onderwijs is 
een noodzaak, het nieuwe normaal, zeker na corona. 
In dit project hebben we deze omslag zelf meege-
maakt. Het is een heel belangrijke onderwijsvorm voor 
hogeronderwijs instellingen. Maar er is meer aan de 

hand. Er is een hele beweging in continue vorming en de 
professionele ontwikkeling van mensen in hun carrière. 
Dat kan zowel in knelpuntberoepen zijn maar in andere 
beroepen. We ervaren een noodzaak om korte oplei-
dingen te voorzien voor volwassenen. Dit zijn nieuwe 
doelgroepen in het hoger onderwijs. 
Er is een noodzaak om kortere academische en te-
gelijkertijd professionele onderwijsprogramma’s te 
ontwikkelen. Het werkveld heeft behoefte aan de voort-
durende ontwikkeling van complexe competenties in 
korte opleidingen bv onderwijsbegeleiding in dit geval 
of ook leidinggeven in complexe bedrijfsprocessen. 
Dat kan je niet in één onderdeel doen, daar heb je een 
programma voor nodig. Ik heb aan meerdere projec-
ten meegewerkt over microcredentials en korte hoger 
onderwijs programma’s. 
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Nog voor de Europese commissie hiermee afkwam 
hebben wij binnen het European MOOC Consortium het 
Common Microcredential Framework ontwikkeld. Dat 
gaat over kortere programma’s van 4 tot 6 ECTS-punten 
(dus 100 tot 150 uren) om meer complexe taken aan te 
leren. Vanuit de Mooc’s worden kortere programma’s 
online aangeboden. Dat is heel duidelijk afgebakend. 
Die Mooc programma’s zijn gelanceerd in o.a. Engeland, 
Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk en worden als een nut-
tige module beschouwd.  

Dit is een zeer actueel project. KU Leuven is ook betrok-
ken in het andere ESF project binnen deze oproep over 
Micro-credentials in de zorgsector waar ook VIVES aan 
meewerkt met de opleiding Zorgtechnologie. Inmiddels 
is het in actualiteit nog toegenomen. De discussie over 
micro-credentials is volop bezig in het Bologna proces. 
Kijk maar naar het Microbolproject (micro-credentials 
in het Bolognaproces). Dat project werd perfect geleid 
door Magalie Soenen werkzaam bij het Departement 
van Onderwijs en heeft hele mooie resultaten. Die be-
weging was al zichtbaar binnen de Europese Commis-
sie en nu ook bij het Ministerie van Onderwijs en bij het 
Ministerie van Werk en economie. 

 Wat is de meerwaarde van micro degrees? 
Dit project is een belangrijk experiment want in alle lan-
den zullen de discussies omtrent microcredentials nog 
gevoerd worden.  Micro degrees worden steeds belang-
rijker. De ministers van Onderwijs hebben besloten dat 
ze elk in hun eigen land een plan zullen opstellen over 
microcredentials en continue vorming tegen eind 2023. 
Het voordeel is dat VIVES hierover al gediscussieerd 
heeft in de verschillende projecten over microcredenti-
als. Onze inbreng vanuit dit project is belangrijk voor het 
Ministerie van Onderwijs. Deze beleidsaanbevelingen 
zullen zeker gehoord worden.  

In documenten van de Europese Commissie kunnen 
microcredentials een volume hebben van 1 ECTS tot 
een aantal kleiner dan een degree. Dat kan heel breed 
zijn. Een afbakening moet wel gebeuren in het hoger-
onderwijslandschap om opleidingen vergelijkbaar te 
maken. De Europese Commissie heeft enkel gezegd hoe 
een getuigschrift er moet uitzien. Alles moet beschreven 
staan op een getuigschrift ongeveer zoals op een diplo-
ma supplement. Als instelling moet je een visie hebben 
op basis van de eigen ervaring en kwalificatieniveaus 
afbakenen. Dit kan je ook op associatieniveau bespre-
ken. Binnen die afbakening is een zekere brandbreedte 
nog mogelijk. 
Programma’s moeten zo flexibel mogelijk zijn. Studen-
ten moeten kunnen studeren onafhankelijk van tijd en 
plaats. Er moeten voldoende asynchrone elementen 
ingebouwd zijn. Voor het ontwerpen van zo’n cursus kan 
je vertrekken van bestaande cursussen, zoals de mees-
te instellingen dat doen. Of je kan voor een bepaalde 
doelgroep vanaf nul starten en beginnen met een 
co-creatieproces. Die twee wegen kan je bewandelen 
om een cursus te ontwerpen. Het resultaat zal anders 
zijn. Ook als je vanaf nul start kan hetgeen aangeboden 
wordt geïntegreerd worden in het bestaande aanbod. 
Het kan een onderdeel zijn van een bepaalde cursus 
wat zorgt voor vernieuwing en volgens afstemming op 
het werkveld. Het kan een grote innoverende kracht zijn, 
een hefboom voor innovatie in het gewone onderwijs. 
TU Delft is hier een mooi voorbeeld van. 
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Aan microcredentials kunnen credits gegeven worden 
die gevaloriseerd worden om later door te stromen naar 
een opleiding als men dat wenst. 

Ik heb veel enthousiasme gezien in jullie hogeschool en 
bij het werkveld tijdens de overlegmomenten met de 
werkgroep van het project. VIVES heeft een sterke on-
dersteunende structuur, zoals de dienst Onderwijsbeleid 
en Internationalisering. Een sterk beleid en leiderschap is 
nodig als je hiermee verder wil gaan. Je hebt een sterke 
visie nodig, je moet er als hogeschool achter staan an-
ders zal een aanpak voor continue vorming niet lukken. 
Ik heb de indruk dat VIVES daarvoor wordt opgemerkt in 
het hogeronderwijslandschap zoals ook Thomas More 
(binnen dezelfde associatie KUL) en Arteveldehoge-
school. Je kan inspiratie bij elkaar vinden en bovendien 
veel inspiratie opdoen in het buitenland om te zien hoe 
je continue vorming uitbouwt. Vandaar dat ons domein 
internationalisering heel belangrijk is. VIVES heeft een 
groot netwerk van internationale partners.  

De meerwaarde van een micro degree is dat je je 
richt op andere nieuwe doelgroepen. Voor deze doel-
groepen is een speciaal rekruteringsbeleid nodig. Dat 
moet  geïntegreerd zijn in een aparte organisatie voor 
continue vorming binnen de hogeschool. Micro degrees 
zijn eigenlijk bedoeld voor continue vorming. Dat is het 
startpunt van de Europese commissie. Het is niet be-
doeld om het gewone onderwijs te modulariseren. 

Ik heb veel geleerd van de Europese MOOC platforms. 
Ze hebben een eigen relatie met het werkveld. Sommi-
gen hebben een company space voor een bepaalde 
sector waarin ze een soort virtual campus hebben met 
studenten uit die sector en waar er ook heel veel overleg 
is met die sector. In de verschillende landen pakken ze 
het op een andere manier aan. Maar het is duidelijk dat 
we van zo’n initiatieven veel kunnen leren!  

Last but not least heb ik een hele goede structuur erva-
ren binnen dit project en dat is belangrijk om een project 
te leiden. Mensen die echte projecten kunnen leiden zijn 
een meerwaarde voor een instelling. 

Hoe zie je onderwijs in de toekomst? 
Enerzijds is er het traditioneel onderwijs met graduaats- 
en bacheloropleidingen, master en doctoraat, maar het 
tweede aanbod is de continue vorming/professionele 
ontwikkeling. Het derde aanbod is het open onderwijs 
zoals de MOOC’s die volledig online aangeboden wor-
den en gratis zijn of onder bepaalde voorwaarden be-
schikbaar zijn. Zo zijn er drie verschillende doelgroepen. 
In de toekomst zal traditioneel diploma-onderwijs 
blended zijn met veel asynchrone momenten. Om con-
tinue vorming toegankelijk en haalbaar te maken zal het 
meer digitaal georganiseerd moeten worden en zal het 
flexibel aangeboden moeten worden.  

In het onderwijs moet je programma’s hebben die sa-
menhangen. Vlaanderen is hier al sterk in. Er moet meer 
verwevenheid zijn met de maatschappij, de omgeving, 
de bedrijven, etc. Hogescholen moeten korter bij het 
werkveld staan maar tegelijkertijd een stevige basis 
aanbieden.  
In digitaal onderwijs moet er een evenwicht gevonden 
worden tussen deze drie factoren: kwaliteit, toeganke-
lijkheid en kost. In het onderwijs moet men nog meer 
gebruik maken van technologie. Digitaal onderwijs moet 
flexibel en toegankelijk zijn en een hoge kwaliteit bieden. 

Social learning kan bevorderd worden door digitaal 
onderwijs want dit is mogelijk bij zowel grote als kleine 
groepen. Onderwijs kan daardoor wel heel intens zijn 
omdat je allerlei methoden kan toepassen. Je moet 
goede ontwerpmodellen hebben zoals bijvoorbeeld 
de ABC ontwerpmethode om efficiënt te werk te gaan. 
VIVES past dit reeds toe. 

Overleg met stakeholders vind ik heel belangrijk, zeker 
in een aparte afdeling Levenslang leren. Zo leer ik veel 
over hoe MOOC platforms dat aanpakken omdat dat 
ook hun core business is. Mijn aanbeveling is om meer 
te gaan samenwerken met het buitenland en te kijken 
wat men op grotere schaal doet. 
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We hebben een mooie kwalitatieve micro degree ontwikkeld 
gebaseerd op de noden van het werkveld, maar in die hele 
 periode van het project zijn we wel op een aantal zaken gebotst. 
We lijsten ze even op.

WAAR WE OP 
GEBOTST ZIJN
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AUTONOMIE VAN DOCENTEN
Docenten zijn expert in hun vakgebied en behouden 
graag de autonomie over hun eigen opleidingsonder-
deel.
Vanuit het project rond de micro degree werden 
 middelen vrijgemaakt voor het ondersteunen van do-
centen bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Hierbij werd 
ondervonden dat docenten graag zelf de autonomie 
over het opzet van hun vak, inhoud en oefeningen be-
waren. Zij willen vooral zelf voldoende tijd en middelen 
om hun cursussen te herontwerpen voor afstands-
onderwijs. 

WERKDRUK BIJ DOCENTEN
Docenten ervaren te weinig tijd om lesmateriaal bij te 
werken of expertise te ontwikkelen om hun eigen les-
materiaal bij te schaven. Iets wat we zeker meenemen 
in de verdere ontwikkeling van de micro degree krachtig 
leraarschap is social learning (zoals eerder aangehaald 
in dit magazine). Hiermee werd geëxperimenteerd 
 tijdens het project. Alle actoren (studenten, docenten 
en coördinatoren) zien het belang in van social learn-
ing. Jammer genoeg valt het organiseren van enkele 
contactmomenten, bijvoorbeeld door de weinige tijd en 
middelen in het afstandsonderwijs, weg. Idealiter wordt 
een collega hiervoor aangesteld met extra middelen 
vanuit de overheid om dergelijke initiatieven op vlak 
van levenslang leren te faciliteren. Deze doelgroep wil 
afstandsonderwijs volgen maar met nog meer begelei-
ding dan de generatiestudenten.

INDELING VAN ACADEMIEJAREN
De micro degree pretendeert studeren mogelijk te ma-
ken los van tijd en ruimte. Afstandsonderwijs binnen de 
hogeschool, werkt momenteel wel binnen de algemene 
werking van het hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat stu-
denten inschrijven binnen één academiejaar en binnen 
datzelfde academiejaar hun opleiding moeten afwer-
ken. We kregen van verschillende studenten de vraag 
om later te starten met de opleiding, maar ook meer tijd 
te krijgen. Bijvoorbeeld inschrijven na de paasvakantie, 
om dan af te studeren volgend academiejaar na de 
paasvakantie. Doordat we in het hoger onderwijs ge-
bonden zijn aan academiejaren, zou dat willen zeggen 
dat studenten ook 2x inschrijvingsgeld moeten betalen. 
Idealiter kunnen studenten inschrijven gedurende het 
hele jaar en hebben ze twee flexibele examenkansen 
binnen 1 jaar. Studenten kunnen dan écht los van tijd en 
ruimte studeren. 

PROMO MAKEN IS EXPERTISEWERK
Binnen VIVES is de dienst marketing het aanspreekpunt 
voor de marketing van onze opleidingen. Hun focus 
ligt logischerwijs bij de dagopleidingen, maar dat wil 
zeggen dat er weinig tijd en budget is om promotie te 
maken voor opleidingen die op maat zijn gemaakt van 
werkenden en het werkveld. Onze aanbeveling is dat er 
vanuit de hoge school meer geïnvesteerd moet worden 
in promotie van dergelijke proeftuinen.

HET ONTBREKEN VAN EEN KADER
De definiëring en regelgeving omtrent micro degrees 
ontbreekt nog in Vlaanderen.
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HOE KAN JIJ 
JOUW STEENTJE 
BIJDRAGEN?

_

BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR DE OVERHEID (DEPAR-
TEMENT ONDERWIJS, DEPARTEMENT WERK & SOCIALE 
ECONOMIE) 

 » Duidelijke en eenvoudige communicatie rond verlof-
stelsels: Drempels zoals verlofstelsels komen uit de 
vragenlijst naar voren. Gezien de beperkte bekend-
heid van de mogelijkheden stellen we vast dat er naar 
de toekomst hierrond nog meer communicatie zal 
moeten gebeuren.  

 » Tijd en middelen voorzien voor werkgevers om te inves-
teren in de professionalisering van hun werknemers. 

 » Middelen voor hogescholen om micro degrees verder 
te optimaliseren na afronden van het project.

 » Ook de kostprijs van het volgen van een micro degree 
werd in de vragenlijst aangegeven als mogelijk aan-
dachtspunt. Een student betaalt het inschrijvingsgeld 
aan de hogeschool plus de kost per opgenomen 
studiepunt. Dit ligt decretaal vast. Naar de toekomst 
is het zeker van belang dit verder te bekijken en even-
tuele mogelijkheden te verkennen op beleidsniveau.  

 » De verschillende termen zoals micro degree en mi-
crocredential worden door elkaar gebruikt. In ons 
project zijn we overgegaan tot het gebruik van de 
term micro degree in plaats van de oorspronkelijke 
benaming microcredential omdat we al enkele micro 
degrees hadden binnen onze hogeschool. De invulling 

is echter een beetje anders. Het grootste verschil zit in 
het aantal studiepunten. Het blijft wel een aandachts-
punt in Vlaanderen, maar ook Europees en zelfs inter-
nationaal. Moet dit meer afgebakend en gedefinieerd 
worden zodat het duidelijk is voor alle partijen? 

 » Niet enkel marketing vanuit onze hogeschool is nood-
zakelijk, maar ook de overheid kan hier haar steentje 
toe bijdragen. De Vlaamse overheid kan mee het 
onderwijsaanbod in de kijker zetten (bv. Aan de hand 
van tools zoals de onderwijskiezer).

 » Uit de kick-off van het West-Vlaams Partnerschap Le-
venslang leren (5/10/’21) kunnen volgende conclusies 
getrokken worden die onze bevindingen en  vervolgens 
ook onze beleidsaanbevelingen staven: 

• Geringe opleidingsmotivatie
• Niet zien van het opleidingsaanbod
• Vlaanderen is geen koploper op vlak van Levenslang 

leren (lage participatie). Mogelijke drempels zijn gezin 
en tijdsfactor. Een opleiding is moeilijk te combineren 
met andere taken. 

• Veel arbeidskrapte bij KMO’s waardoor er terughou-
dendheid is ten op zichte van levenslang leren omdat 
dat betekent dat de werknemer niet aanwezig is op 
de werkvloer.

• Financiële incentives: in Vlaanderen zijn er veel instru-
menten. Het is versnipperd, complex en  onvoldoende 
gekend. Het is o.a. niet duidelijk welke incentives 
 gecombineerd kunnen worden.

Een aantal aanbevelingen zijn in het magazine bij de 
 verschillende hoofdstukken reeds aan bod gekomen, maar we 
bundelen de belangrijkste topics waar jij als stakeholder jouw 
steentje kan aan bijdragen om micro degrees in de toekomst 
zo goed mogelijk uit te bouwen zodat het voor alle partijen 
 interessant kan zijn.



AANBEVELINGEN VOOR DE SECTOR ONDERWIJS
 » Valorisatie van professionalisering: soms is er weinig 

tijd/budget om leerkrachten te stimuleren om zich 
bij te scholen. Leerkrachten die dit uit eigen initiatief 
doen, zouden een platform moeten krijgen om hun 
leerervaringen te delen met collega’s, ruimte moeten 
krijgen om wat ze leren ook toe te passen in de eigen 
praktijk, de kans moeten krijgen kritische reflecties 
over en nieuwe ideeën voor de eigen praktijk te delen 
met het team. 

 » Uitwisseling expertise binnen het team is belangrijk. 
Studenten geven aan dat nieuwe inzichten moeilijk hun 
ingang vinden bij het team. Het is aan de directie om na 
te  denken over hoe een leergemeenschap kan wor-
den geïnstalleerd. bv. co-teaching, praktijkvoorbeel-
den uitwisselen tijdens personeelsvergaderingen, etc.  
Als werkgever kan je hetgeen geleerd werd intern 
bespreken en delen. Er is dus enige opvolging na op-
leiding nodig.

AANBEVELINGEN VOOR WERKGEVERS 
 » Leercultuur installeren: Opvolging en kunnen toepas-

sen van het geleerde in de praktijk is essentieel als 
je wil dat de opleiding ook echt impact heeft op de 
schoolpraktijk. Zonder verdere toepassing blijft er niet 
veel hangen van een opleiding(sdag, ...). Kijken wat de 
waarden en normen van de organisatie zijn. Samen 
werken naar een visietekst toe. Inzetten op begeleiding 
en wegwerken van drempels. Learning & Development 
hoeft niet altijd veel tijd en geld te kosten. 

 » Uit onderzoek over Persona’s van het Departement 
Werk en Sociale economie (i.s.m. Idea Consult) blijkt 
dat het moeilijk is voor burgers om extern een oplei-
ding te vinden. Het opleidingsaanbod is te groot. Als 
werkgever kan je hier een rol in spelen om het rele-
vante aanbod kenbaar te maken in jouw organisatie, 
bedrijf of school.

AANBEVELINGEN VOOR INTERNE DIENSTEN 
Marketing: Hogeschool VIVES richt haar marketing-
inspanningen vooral op de generatiestudent die de 
overstap moet maken van middelbaar naar hoger 
onderwijs. Met een micro degree willen we werknemers 
aanspreken in het onderwijs en de technologische sec-
tor. Het ontwikkelen van marketingmateriaal zoals posts 
voor sociale media (o.a. Facebook en LinkedIn) en het 
targetten van die groep verliep niet zo vlot gedurende 
ons ESF project. 
Het maken van folders, affiches en het schrijven van 

teksten voor de website is zeer tijdsintensief en vergt 
heel wat schrijftalent wat docenten die een programma 
ontwikkelen niet (altijd) hebben. Kortom, het beste ad-
vies dat wij kunnen geven is dat een marketingafdeling 
ten dienste staat van opleidingen die focussen op een 
andere doelgroep.  
Er is veel te doen rond levenslang leren. Als hogeschool 
moeten we in het hoofd kruipen van de werknemer, 
werkzoekende, werkgever, inactieve en zorgen dat al 
onze opleidingen gevonden kunnen worden.  
Zoals reeds eerder vermeld in dit magazine zal de focus 
van de marketingafdeling van Hogeschool VIVES wijzi-
gen. Alle initiatieven op vlak van Levenslang leren zullen 
veel meer in de kijker gezet worden onder leiding van 
onze directeur Levenslang leren. We ontvangen met 
open armen de groep van zij-instromers naast onze 
generatiestudenten.

AANBEVELINGEN VOOR HOGESCHOLEN/UNIVERSITEITEN
 » Samenwerken met het werkveld voor het ontwikkelen 

van een opleidingsaanbod op maat volgens de noden 
van werknemers.

 » Stapelbare micro degrees ontwikkelen zodat werken-
de studenten uiteindelijk een (extra) diploma kunnen 
behalen.

 » Bij het samenbrengen van meerdere sectoren in één 
project zorgen voor de nodige raakvlakken.

 » Meer samenwerken met buitenlandse scholen en 
 kijken wat men op grote schaal doet.

 » Middelen nodig binnen hogescholen om afstands-
onderwijs kwaliteitsvol uit te werken (cursus 
 dag onderwijs =/= cursus afstandsonderwijs). 
 Docenten zijn expert in hun inhouden en willen zélf 
hun cursussen omzetten naar afstandsonderwijs en 
updaten met  extra materiaal, online (interactieve) 
oefeningen, maar hebben zelf tijd nodig (en dus extra 
omkadering) om zich te verdiepen in de werking van 
afstands onderwijs én de ontwikkeling van extra leer-
materiaal op maat van de doelgroep.

STAPPENPLAN VOOR DE OPBOUW VAN EEN MICRO 
 DEGREE AAN DE HAND VAN ENKELE KRITISCHE VRAGEN: 
 » hoe een waardevol samenhangend programma 

 samenstellen?  
 » wie is de doelgroep? 
 » wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 
 » is het een verdieping? 
 » is het een verbreding?
 » hoe co-creatie met het werkveld? 
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