
Kennismanagement en erkenning 
van leerresultaten in de praktijk

GO! CVO Antwerpen



Context
• Fusie: 2019
• 10.000 cursisten per jaar
• 250 FTE personeelsleden (360 in totaal)
• 5 campussen, 30 lesplaatsen verspreid over groot-Antwerpen
• Meer dan 60 opleidingen verdeeld over 3 profielen:

1. Nederlands voor anderstaligen (ong. 50%)
2. Persoonlijke en professionele ontwikkeling (ong. 35%): talen, 

naaien, bloemschikken …
3. Diploma secundair onderwijs (ong. 15%): autotechnicus, 

webdesigner, zorgkundige …





Internationalisering?

• Onderwijs wordt bijgestaan door administratieve en pedagogische 
diensten. Deze ondersteunende diensten zijn:

Bewoonbaarheid/veiligheid/hygiëne en logistiek, Welbevinden , 
Personeel , Administratie , Infrastructuur , Financiën, IT, 
Kwaliteitsontwikkeling , Professionalisering, Communicatie , Media-
atelier en Didactische coaches



Internationalisering?

• 4 medewerkers professionalisering waaronder 0,25 FTE op 
internationalisering.

• Werkgroepen per project



Kennismanagement



Kennisdeling op 2 vlakken

1) Kennisdeling omtrent expertise over internationalisering

2) Kennisdeling omtrent verworven expertise in het kader van 
internationale activiteiten



1) Expertise over internationalisering
• Over welke informatie beschikken we?

• Overzichten
• Overzicht van paswoorden en logins
• Overzicht van alle info omtrent deelname aan KA1-activiteiten
• Overzicht van hotels en restaurants in Antwerpen
• Overzicht van externe contacten voor disseminatie van projectresultaten
• Overzicht van taken en deadlines per project 

• Archief met afgeronde en afgekeurde projecten
• Checklists (bv.: voor een KA1 voorbereidend overleg, bij aanwerven nieuwe 

medewerkers)
• Draaiboeken (bv. voor de organisatie van events)



1) Expertise over internationalisering
• Werkgroepen maken gebruik van Google Drive. 
• Wat delen we met alle medewerkers?

• Algemene info omtrent internationalisering
• De visie op internationalisering
• Het jaaractieplan

• Is het voldoende voor een nieuwe medewerker internationalisering? 
Nee, een briefing zou nodig blijven, zeker als die persoon nieuw is in 
internationalisering. 



1) Expertise over internationalisering
• Overzicht van Europees netwerk (ook nuttig voor onze 

internationalisering@home activiteiten)
• Overzicht van perscontacten
• Overzicht wie volgde welke Europese nascholing of was betrokken bij 

welk Europees project openbaar maken. 



2) Verworven expertise over internationale activiteiten (KA1) 

• Hoe het vroeger was:
• Workshops tijdens onderwijsdagen (4x per jaar)
• Materiaal en expertise delen in de vakgroep
• Materiaal beschikbaar via nieuwsbrief

“Niet relevant voor collega’s”

“Moeilijk om te delen”

“Geen tijd”   “Ik kan/wil dat niet.”
“Het is niet aan bod gekomen, 

want we hadden te weinig tijd.”

“Het is nu al 2 maanden geleden, 
ik was het vergeten.”

“Ah oei, dat heb ik gemist.”

“We hebben veel sangria 
gedronken en ons goed 

geamuseerd onder de Spaanse 
zon.”



2) Verworven expertise over internationale activiteiten (KA1) 

• Hoe het wordt: (leerovereenkomst)
• Workshops tijdens onderwijsdagen: indien het thema aansluit op thema van de 

onderwijsdag
• Verplichte keuze tussen:

1) Leerpad op Moodle
- technische ondersteuning diensten media-atelier + internationalisering

2) Webinar
- opname beschikbaar via Moodle
- technische ondersteuning diensten media-atelier + internationalisering
- gratis voor externen



2) Verworven expertise over internationale activiteiten (KA1) 

• De P-module op Moodle

• Per team een leerplatform voor leraren, medewerkers en leidinggevenden
• Per inhoud kan bepaald worden voor welk team het relevant is. 



EINDELIJK!



2) Verworven expertise over internationale activiteiten (KA2) 

• Hoe het nu is:
• Workshops tijdens onderwijsdagen
• Wegwijzer
• Werkgroep per project
• Projectresultaten opgenomen in de schoolbibliotheek
• Nieuwsbrief bij afgewerkte projectresultaten

• MAAR:
• Zo bereiken we te weinig collega’s EN komt niet alle verworven expertise aan 

bod. 





2) Verworven expertise over internationale activiteiten (KA2) 

• Hoe het wordt:

• Alle verworven expertise wordt door de dienst internationalisering in leerpaden gegoten en 
beschikbaar gesteld via de P-module.

• Webinars: bijvoorbeeld over flipped classrooms (07/12)
• Workshops tijdens onderwijsdagen, nieuwsbrief en werkgroepen behouden we.



Erkenning van de 
leerresultaten



Erkenning van de leerresultaten
• Voor vertrek een voorbereidend gesprek waarin deze 2 vragen 

worden beantwoord:
1. Ik keer tevreden huiswaarts na het volgen van de nascholing ALS…
2. Hoe ga je de opgedane competenties inzetten binnen je huidige functie?

Tijdens het opvolggesprek wordt dit terug opgenomen. 
• Aanwezigheidsattest wordt toegevoegd aan het personeelsdossier
• Europass mobiliteit
• Bericht in nieuwsbrief en op sociale media





Erkenning van de leerresultaten
• Maar informele erkenning does the trick…

• Gesprekken in de wandelgangen met collega’s (afwezigheidsassistent!)
• Erkenning door leidinggevenden

• Toekomstplannen:
• Overzicht deelnemers uit het verleden openbaar maken.
• Badges (integratie in Moodle en LinkedIn)




