
Visie op het Artevelde leernetwerk 

De kracht van het samenwerkingsverband steunt op de erkenning van en het respect voor 

de expertise en de eigenheid van alle deelnemers. De bundeling van de individuele expertise 

en ieders eigenheid zal  de synergie versterken waarmee  het samenwerkingsverband 

kansen kan  ontwikkelen voor zijn studenten/cursisten en medewerkers, op basis van 

gelijkwaardigheid. Het leernetwerk creëert een transparante geïntegreerde hoger 

onderwijsruimte waarin studenten/cursisten vele mogelijkheden wordt geboden om zich 

waar te maken in het hoger onderwijs : 

 een onderwijsruimte die aantrekkelijk is voor studenten/cursisten HBO5 en 

bachelorstudenten, en ook aandacht besteedt aan kansen in hoger onderwijs van de 

verschillende opleidingen secundair (volwassenen)onderwijs die binnen het 

samenwerkingsverband worden georganiseerd 

 een onderwijsruimte die doorstroommogelijkheden biedt via op elkaar afgestemde 

leertrajecten waardoor een zeer diverse instroom van studenten/cursisten met 

hogere slaagkansen de kwalificatieladder kunnen opklimmen 

 een onderwijsruimte waar studenten/cursisten begeleid worden in hun leertraject en 

gestimuleerd worden in hun verschillende mogelijkheden  

 een onderwijsruimte waarin medewerkers hun verschillende pedagogische 

eigenheden kunnen bundelen en via dialoog nieuwe en innovatieve leerstrategieën 

kunnen ontwikkelen 

 een onderwijsruimte waarin netwerken worden uitgebouwd die de 

professionalisering van de medewerkers en de afgestudeerden kwalitatief versterken 

 een onderwijsruimte die vanuit haar aandacht voor bestaande en nog uit te bouwen 

leerlijnen de referentie wordt voor de kwaliteitsvolle integratie van HBO5- en 

bacheloropleidingen  

 een onderwijsruimte waarin zowel studenten/cursisten als medewerkers zich 

ontwikkelen in een internationale context. 

 

 

Meer specifiek biedt het leernetwerk  slaagkansen binnen het hoger onderwijs aan een zeer 

diverse instroom van studenten/cursisten :  

 pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs, 

 volwassenen (zowel werkenden als werkzoekenden) die hun positie op de 

arbeidsmarkt willen verbeteren,   

 jongeren of volwassenen die een diploma willen verwerven als tweede kans,  

 jongeren of volwassenen die tot kansengroepen behoren.  

De toegang tot het hoger onderwijs wordt verruimd. Naast de traditionele bachelor- en 

masteropleidingen aan hogescholen en universiteiten wordt via het HBO5 een nieuwe poort 



tot het hoger onderwijs geopend. Het HBO5 biedt een ‘extra’ trede op de leerladder: het 

leidt via een beroepskwalificatie van niveau 51 in de eerste plaats  naar een job op de 

arbeidsmarkt. Voor die studenten/cursisten die dat wensen, biedt het ook een 

opstapmogelijkheid naar een bacheloropleiding. 

Studenten/cursisten hebben zo de keuze tussen verschillende didactische concepten en 

leertrajecten : de meer wetenschappelijk onderbouwde benadering van de 

Arteveldehogeschool of de meer praktijkgerichte aanpak van de HBO5-opleidingen waar het 

werkplekleren structureel verankerd is en van deze HBO5-opleidingen de ruggengraat vormt.  

Studenten/cursisten die een HBO5-diploma hebben behaald kunnen opklimmen naar een 

bachelordiploma dankzij doorstroomtrajecten, georganiseerd door de hogeschool.  

Bachelorstudenten kunnen zich heroriënteren naar een HBO5-opleiding die vertrekt vanuit 

een sterke praktijkgerichte invalshoek. Talenten gaan niet verloren en deze studenten 

kunnen alsnog later een bachelordiploma behalen. 

Studenten/cursisten krijgen een ruimer opleidingsaanbod via de gezamenlijk aangeboden 

bestaande HBO5-opleidingen en de nieuwe HBO5-opleidingen die het 

samenwerkingsverband zal opzetten binnen een context die het verder studeren zal 

stimuleren. Studenten/cursisten van alle opleidingsvormen krijgen betere toegang tot 

informatie door de bundeling van de leermiddelen en de infrastructuur van alle partners. 

Een sterk uitgebouwde kwaliteitszorg garandeert de studenten/cursisten kwaliteitsvol 

onderwijs op alle niveaus. 

 

Het leernetwerk biedt ook kansen voor de medewerkers : 

 ze  krijgen de mogelijkheid om nieuwe en innovatieve leerstrategieën te ontwikkelen 

 ze zullen diverse, nieuwe leertrajecten kunnen uittekenen 

 ze zullen kennis maken met de verschillende didactische werkvormen en specifieke 

expertise van alle partners 

 ze krijgen de mogelijkheid tot verdere professionalisering en talentontwikkeling. 

 

Ten slotte biedt het samenwerkingsverband een meerwaarde voor de deelnemende 

partners : 

 een gezamenlijke communicatiestrategie profileert het samenwerkingsverband als 

een krachtige, innovatieve speler op de onderwijsmarkt 

 het Artevelde leernetwerk werkt waar mogelijk en nodig samen met alle 

belanghebbenden 

                                                           
1
 Volgens het Vlaamse en ook volgens het Europees kwalificatieraamwerk. 



 de netwerken van de verschillende partners  staan ten dienste van alle partners en zo 

wordt een ruim aanspreekpunt met het hele werkveld gerealiseerd 

 het samenwerkingsverband verwerft een toonaangevende positie binnen het hoger 

onderwijslandschap en zorgt ervoor dat het gehoord wordt bij de beleidsmakers. 

 het samenwerkingsverband speelt als maatschappelijk verantwoordelijke organisatie 

een actieve rol en gaat met de stakeholders en de maatschappij een open dialoog 

aan, met aandacht voor de internationale context 

 het samenwerkingsverband brengt  in een geest van openheid, respect en 

gelijkwaardigheid een permanente dialoog tot stand tussen de diverse medewerkers 

en de leidinggevenden van de verschillende partners.  

 

 

De troeven in de samenwerking van elk van de partners 

Het samenwerkingsverband bundelt de krachten van dynamische en sterke partners.  

 

De Arteveldehogeschool heeft een lange traditie in het organiseren van kwaliteitsvolle, 

bacheloropleidingen met als sterke troef de intense begeleiding van de studenten in de 

ontwikkeling van hun talenten.  

 

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (cvo) VSPW Gent biedt een waaier aan 

beroepsspecifieke opleidingen gericht op de sociale sector, de sector van bibliotheken en 

documentatiecentra en het vakgebied van de Vlaamse Gebarentaal. Cvo VSPW Gent heeft 

een lange traditie in het organiseren van kwaliteitsvolle, op de praktijk gebaseerde 

opleidingen voor volwassenen. De klemtoon op het werkplekleren en een op volwassenen 

gericht didactisch concept vormen de kern van de opleidingen van het centrum. 

 
Kisp vzw omvat 4 centra voor volwassenenonderwijs; cvo KISP-Gent, cvo KISP-VTI Aalst, cvo 
KISP-VTH Aalst en cvo KISP-Vazov. De centra streven ernaar een brede waaier aan 
competentiegerichte opleidingen en diensten aan te bieden en dit in samenwerking met 
partnerorganisaties en het beroepenveld. 
De centra hebben een breed opleidingsaanbod binnen het secundair volwassenenonderwijs, 
het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding. 
Kisp vzw wil als talentontwikkelaar cursisten begeleiden in de verdere ontplooiing van hun 
competenties en talenten. 
 

De HBOV Sint-Jan Sint-Jozef Brugge-Oostende leidt studenten op tot gegradueerd 

verpleegkundigen. Via verschillende opleidingswegen en het aanbod van vier 

toepassingsgebieden creëert de HBOV een sterk antwoord op de diverse instroom van 

studenten. Via een innovatief pedagogisch project, uniek in het Vlaamse 

onderwijslandschap, met als kern permanente evaluatie bereiken de studenten hun 



competenties. Zes teams staan in voor de opleiding en begeleiding van een groep studenten. 

Daarbij krijgt elke student een persoonlijke coach gedurende de hele opleiding. In een 

warme en dragende cultuur werkt de HBOV met veel passie en bezieling aan een 

dynamische, kwalitatieve opleiding. De focus ligt hierbij op de individualiteit en de talenten 

van elke persoon, en de aansluiting op maatschappelijke noden in zorg en samenleving.  

 

Het IVV Sint-Vincentius zet sterk in op de visie ‘Samen Sterk in Zorg’. Elke student krijgt een 

persoonlijke begeleiding door een dynamisch en gemotiveerd team. IVV biedt hoger 

beroepsonderwijs verpleegkunde aan en BSO- en TSO-opleidingen vanaf de tweede graad 

binnen de studiegebieden personenzorg en maatschappelijke veiligheid. 

De cursisten kunnen de opleiding via verschillende leerwegen volgen: dagonderwijs; de 

anders lopende opleiding verpleegkunde (ALOV) voor cursisten die werken en studeren 

willen combineren; en tot slot via het zorgportaal voor cursisten die extra ondersteuning 

nodig hebben op het vlak van taalvaardigheid, organisatie en leren leren. 

De opleiding hoger beroepsonderwijs verpleegkunde leidt tot het Europees erkend diploma 

‘gegradueerde in de verpleegkunde’. De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat voor 

de helft uit werkplekleren. 

 


