
Communicatie en disseminatie

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 …



Waarover communiceren we?

1. Internationalisering in het algemeen

2. Europese nascholingen (KA1)

3. Europese projecten (KA2)

Zowel intern als extern



Internationalisering in het algemeen

• Extern: via www.cvoantwerpen.be







• Intern: Wegwijzer



Europese nascholingen (KA1)

• Intern:
• Aanbod Europese nascholingen: via interne nieuwsbrief en vakgroepen
• Tijdens nascholing: via sociale media en out-of-office
• Na de nascholing:

• Verslagje in nieuwsbrief
• 1 workshop per nascholing
• Gemeenschappelijke sessie op het einde van elk schooljaar

• In de toekomst: 1 workshop tijdens onderwijsdagen indien thema aansluit op 
thema van de onderwijsdag + 1 webinar per nascholing OF online leerpad
dat wordt opgenomen in de P-module (bekendmaking via nieuwsbrief…)

“Ah oei, dat heb ik gemist.”

“We hebben veel sangria 
gedronken en ons goed 

geamuseerd onder de Spaanse 
zon.”



Aanbod Europese nascholingen





Europese nascholingen (KA1)

• Extern:
• Niet…

• In de toekomst: promo webinars



Europese projecten (KA2)

• Intern
• Werkgroep per project
• Workshops:

• Bij afgewerkte projectresultaten of wanneer input/feedback nodig is
• Nieuwsbrief: belangrijke momenten in het project

• Na elke meeting
• Bij afgewerkte projectresultaten

• In de toekomst: leerpad per project in de verschillende P-modules





Europese projecten (KA2)

• Extern
• Nieuwsbrief verbonden aan het project (consistente look maar eigen redactie…)



Europese projecten (KA2)

• Extern
• Mailing naar externe contacten als uitnodiging voor events
• Website www.cvoantwerpen.be: info project + projectresultaten/website
• Sociale media: events, meetings en projectresultaten
• Nieuwsbrief Epos, Klasse, GO!, artikel op Klascement en EPALE: events en 

projectresultaten

• Niet: eigen externe nieuwsbrief, naar cursisten
• Te weinig: pers en LinkedIn



Een succesverhaal?

• Moeilijk naar externen zonder externe nieuwsbrief (dan maar zelf?)
• Successen: communicatie bij events en afgewerkte projectresultaten




