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1 / Opdracht: onderzoek naar het potentieel voor samenwerking rond 

opleiding voor ondernemingen in de regio Midwest 

Dit rapport is het eindverslag van een studie in opdracht van de POM West-Vlaanderen. Deze studie 

onderzoekt het potentieel voor samenwerking rond opleidingen voor ondernemingen in de regio 

Midwest. De focus ligt op de speerpuntsectoren agro-/voeding, textiel en kunststoffen en er gaat 

speciale aandacht naar kmo’s. Het doel van de studie was als volgt:  

 Het inwinnen van data over de inhouse academies aanwezig bij bedrijven in de regio Midwest-
Vlaanderen en het uitvoeren van een netwerkvoorbereiding. Hierbij wenste de POM inzicht te 
krijgen in interne opleidingen in de regio en de mate waarin ondernemingen openstaan voor 
samenwerking hieromtrent. 

 Ten tweede diende ook de onderwijs- en opleidingszijde in kaart gebracht te worden om zicht te 
krijgen op geïnteresseerde opleidingspartners en de manier waarop zij iets kunnen bijdragen.  

 Ten slotte diende onderzocht te worden hoe de samenwerkingsverbanden vorm kunnen krijgen 
en hoe een netwerk rond levenslang leren in de regio Midden-West-Vlaanderen opgezet kan 
worden. 

Bij dit alles lag de focus op “technische profielen”: BSO, TSO, HBO5 en professionele bachelors.  

Deze vraag van de POM West-Vlaanderen sluit aan bij internationale evoluties. De recente “Skills 

agenda”, gepubliceerd door de Europese Commissie benadrukt in het kader van levenslang leren de 

nood aan meer samenwerkingsverbanden tussen verschillende types van instanties en organisaties.1 

Meer samenwerking zou kunnen leiden tot een meer directe afstemming tussen onderwijs en de 

huidige arbeidsmarkt, waarbij opleidingsaanbod afgestemd kan worden op het regionaal economisch 

weefsel. Verder zou samenwerking de toegang tot infrastructuur vergemakkelijken, zodat lerenden de 

laatste nieuwe technologieën kunnen leren kennen.  

In dit eerste hoofdstuk lichten we verder kort het speelveld waarin de opdracht zich situeert. Vervolgens 

beschrijven we de werkwijze en de verdere indeling van het rapport.  

 
1 Europese Commissie,. (2020). European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness and Resilience. 
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1.1. Het speelveld 

Vooraleer in te gaan op de aanpak en resultaten, schetsen we het speelveld voor de identificatie van 

mogelijke samenwerkingsverbanden rond training en opleiding. Dit speelveld situeert zich rondom twee 

types van partners: ondernemingen aan de ene kant en onderwijs- en opleidingsverstrekkers aan de 

andere kant. Tussenin bevinden zich overkoepelende organisaties en initiatieven die de wisselwerking 

tussen beide al stimuleren.  

Bij de ondernemingen maken we een onderscheid tussen grote organisaties en kmo’s. Doorheen de 

hele studie hebben we extra aandacht voor deze laatste groep aangezien zij belangrijke spelers zijn in 

de regio Midwest. Bij de onderwijs- en opleidingsverstrekkers onderscheiden we secundair technisch 

en beroepsonderwijs, hogescholen, volwassenenonderwijs en Syntra. Als intermediaire actoren zien we 

werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, VDAB, sectororganisaties/-fondsen en RTC.  

Figuur 1. Het speelveld 

 

Een aantal relevante actoren werd uitgenodigd om deel uit te maken van de klankbordgroep die drie 

keer samen is gekomen om deze studie van dichtbij op te volgen, en feedback en ondersteuning te 

geven. De uiteindelijke klankbordgroep omvatte, naast de opdrachtgever, vertegenwoordigers van 

VDAB, RTC, Cobot (textielsector), PlastIQ (sector kunststoffen), Alimento (sector voeding), VOKA en 

UNIZO. 

1.2. Werkwijze en doorlooptijd 

Deze studie vertrok vanuit een brede mapping van inhouse academies en bestaande samenwerkingen 

rond opleiding in de regio Midwest. Daarna zoomden we in op praktijken en opportuniteiten binnen 

ondernemingen in de speerpuntsectoren, en binnen de onderwijs- en opleidingsinstellingen die 

opleidingen aanbieden voor technische profielen (BSO, TSO, HBO5 en bachelors) in deze sectoren.  
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Onze data-inzameling gebeurde aan de hand van deskresearch, interviews met stakeholders, een online 

survey bij ondernemingen, interviews met ondernemingen, en focusgroepen met onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers. In Bijlage B.1 / bespreken we deze verschillende acties meer in detail. 

Dit onderzoek liep van 11 september tot 30 oktober 2020. Alle stappen m.b.t. het inwinnen van 

informatie dienden plaats te vinden gedurende iets meer dan vier weken. Het bereiken van onderwijs- 

en opleidingsinstellingen voor de focusgroepen en ondernemingen (m.n. kmo’s) voor de interviews 

vormde een grote uitdaging. Ondanks verschillende pogingen om geïdentificeerde relevante actoren te 

bereiken, zowel per mail als telefonisch, bleek deelname in verschillende gevallen onmogelijk doordat 

de contactpersonen geen tijd konden vrijmaken binnen de beschikbare tijdspanne. Toch zijn we erin 

geslaagd informatie uit diverse bronnen te verzamelen en samen te brengen en behaalden we 

voldoende respons om interessante en concrete aanbevelingen te kunnen formuleren.  

Dit rapport is verder gestructureerd als volgt: 

 In Hoofdstuk 2 gaan we in op de huidige situatie m.b.t. inhouse academies of opleidingen in 
ondernemingen; 

 In Hoofdstuk 3 bespreken we  bestaande samenwerkingen tussen ondernemingen rond opleiding. 
Hier bekijken we motieven voor zulke samenwerkingen, succesfactoren en barrières en 
identificeren we opportuniteiten; 

 In Hoofdstuk 4 bekijken we de huidige situatie m.b.t. samenwerkingen tussen ondernemingen 
onderwijs. Wederom gaan we in op de motieven, succesfactoren, barrières en opportuniteiten; 

 In Hoofdstuk 5 gaan we aan de slag met deze informatie en doen we concrete aanbevelingen om 
verdere samenwerking te stimuleren. Ook concrete opportuniteiten worden geïdentificeerd; 

 In Hoofdstuk 6 beschrijven we de voorbereiding voor drie concrete netwerkmomenten. 
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2 / Opleidingen in ondernemingen: huidige situatie 

In dit hoofdstuk gaan we in op de huidige situatie m.b.t. inhouse academies of opleidingen in 

ondernemingen. Eerst situeren we het concept inhouse academies. Vervolgens bespreken we enkele 

relevante cijfers m.b.t. opleidingen in ondernemingen in Midwest. Ten derde identificeren we motieven, 

succesfactoren en knelpunten. Hierna zoomen we in op kmo’s en de drie speerpuntsectoren. Ten slotte 

bespreken we kort opleidingen in de ondernemingen voor werkzoekenden.  

2.1. ‘Inhouse academies’: een breed spectrum aan interne opleidingen 

Er bestaat geen duidelijke definitie van inhouse academies. Ook bestaat er geen duidelijk onderscheid 

tussen verschillende vormen van inhouse academies. Factoren waarop opleidingen verschillen, zijn het 

thema, de opleiders, de al dan niet betrokken externe opleidingsinstellingen of organisatoren, de 

cursisten, wanneer, waar,… Grofweg kunnen we binnen inhouse academies een onderscheid maken 

tussen interne en externe opleidingen. Zowel voor interne als voor externe opleidingen is het mogelijk 

om samenwerking tussen ondernemingen te organiseren.   

Tabel 1. Verschillende vormen inhouse en externe opleidingen 

1. Interne opleidingen die in de eigen 

bedrijfsgebouwen, binnen de eigen 

kantoormuren gegeven worden 

2. Opleidingen gevolgd bij externe 

opleidingsverstrekkers (deze werken regelmatig 

ook met externe opleiders). 

 Opleidingen gegeven door eigen 

werknemers; 

 Opleidingen gegeven door eigen werkgever; 

 Opleidingen gegeven door externe 

opleiders; 

- Opleiders van opleidingsverstrekkers 

(sectorfonds, VDAB, RTC); 

Interne opleidingen die door de onderneming 

georganiseerd worden, maar gegeven/gevolgd 

worden buiten de bedrijfsgebouwen 

- Centra van sectorfondsen, Syntra 
West, … 

- Leveranciers van machines, … 
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- Opleiders van merken/leveranciers van 

machines; 

- Opleiders ingehuurd van derden 

(freelancers bv); 

- … 

 Opleiding gegeven door eigen werknemers, 

maar met extern materiaal van een andere 

onderneming of onderwijsinstelling  

Voor deze verschillende vormen van inhouse en externe opleidingen kunnen verschillende 

samenwerkingen georganiseerd worden. Denk hier o.a. aan werknemers die opleidingen gegeven in 

een ander bedrijf volgen.   

 

Box 1. Voorbeeld interne opleidingen 

Inhouse academy met VR CNH Industrial 

Sector: Autoconstructie 

Best practice: Inhouse opleidingen 

Actoren: CNH Industrial 

CNH Industrial in Zedelgem maakt gebruik van virtual reality in hun opleidingen om op die manier 

zaken die ze zelf (nog) niet in huis hebben, aan te leren en te oefenen. 

Box 2. Voorbeeld externe opleidingsruimte 

Circular Materials Center (Kortrijk) 

Sector: Kunststof  

Best practice: Externe opleidingsruimte 

Actoren: PlastIQ, Centexbel, KU Leuven, POM West-Vlaanderen 

www.circularmaterialscenter.be 

Externe opleidingsruimte waar machines en infrastructuur staan om te gebruiken voor opleidingen 

en om op te oefenen. Dit geeft ondernemingen de mogelijkheid om medewerkers opleidingen te 

laten volgen op infrastructuur die ze zelf niet hebben of zonder hun eigen machines te hoeven 

gebruiken en bijgevolg het productieproces verstoren. Er worden ook opleidingen gegeven voor 

werkzoekenden en lerenden. Er is een leerkracht aanwezig (pedagogisch opgeleid) die specifieke 

kennis heeft over de kunststofsector. 

Naast het opleidingsgedeelte gebeurt er ook onderzoek en is er ruimte voorzien om te vergaderen of 

netwerken. 

http://www.circularmaterialscenter.be/
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2.2. Interne opleidingen: facts and figures 

In de volgende paragraaf geven we enkele cijfers en bevindingen weer over interne opleidingen in 

Midwest. Deze gegevens komen uit de vragenlijst bij ondernemingen in Midwest (Bijlage 1.3 voor meer 

info). 

WIE ORGANISEERT WAT?  

 Van de 127 ondernemingen die onze enquête invulden, organiseert 46% interne opleidingen.  

- 34% van de ondernemingen organiseert volledig interne opleidingen. 

- 26% organiseert één of meer opleiding(en) in de onderneming met externe opleider. 

 29% van de ondernemingen organiseert één of meer opleidingen op een externe locatie met een 
externe opleider. 

 11% van de ondernemingen die de enquête invulden, organiseert géén opleiding. Dit is mogelijk 
een onderschatting van het ware aandeel, aangezien ondernemingen die meer geïnteresseerd zijn 
in en/of bezig zijn met opleiding mogelijk meer geneigd zijn om dergelijke vragenlijsten in te vullen. 

 

 In vele gevallen wordt er opleiding verstrekt door het merk/leverancier van machines of software. 
Ook Syntra West, private opleidingsverstrekkers (bv. Bemas, IDEWE, Opleidingscentrum Veiligheid 
en Techniek) en sectorfondsen spelen een belangrijke rol.  

Tabel 2. Type externe opleidingsverstrekkers 

 

 Onderstaande tabel geeft inzicht in de thema’s waarover opleidingen georganiseerd worden. De 
top 5 bestaat uit: veiligheid, techniek, kwaliteit, ICT, computer en automatisering en technologie. 
Deze top 5 verandert niet als we enkel kijken naar de drie speerpuntsectoren. 
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Tabel 3. Thema’s van gegeven opleidingen 

 

 

KENMERKEN VAN DE OPLEIDING 

 Type les: 

- 50% lesgever die opleiding geeft aan een groepje 

- 39% fysieke één-op-één opleiding 

- 4% online opleidingen 

 Type opleider: 

- 67% “gewone medewerkers” 

- 3% trainers in dienst die specifiek zijn aangenomen om opleidingen te geven 

- 48% externe opleiders 

 Ongeveer één op 5 ondernemingen (19%) organiseert minstens één opleiding die leidt tot een 
officieel certificaat, erkend door andere ondernemingen. Dit is mogelijk te verklaren door de 
opleidingen i.v.m. veiligheid. 

 

WIE VOLGT DE OPLEIDING? 

 Van de ondernemingen die interne opleidingen organiseren, geeft 85% aan dat enkel medewerkers 
deelnemen, géén externe deelnemers. 

 Sommige ondernemingen laten wel externen op de werkvloer toe in de context van opleiding: 

- 11% leerlingen/studenten/lerenden in opleiding 

- 3% werkzoekenden 

- 1 onderneming: medewerkers van andere bedrijven 
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2.3. Motieven, succesfactoren en knelpunten voor het organiseren van interne 

opleidingen 

Hier bespreken we de belangrijkste motieven, succesfactoren en knelpunten voor ondernemingen in 

Midwest bij het organiseren van interne opleidingen die doorheen het onderzoek aan bod kwamen. 

MOTIEVEN  

 Onvoldoende direct inzetbare profielen: De nodige specifieke opleidingen zijn niet beschikbaar in 
onderwijs en/of te weinig studenten kiezen voor technische of specifieke opleidingen. Dit maakt 
dat bedrijven nieuwe medewerkers zelf moeten opleiden. 

 Financiële tegemoetkomingen: Financiële tegemoetkomingen kunnen het aanbieden van bepaalde 
opleidingen stimuleren. Dergelijke tegemoetkomingen worden soms door sectorfondsen gegeven 
(bv. Cobot: opleidingen die voor voldoende werknemers georganiseerd worden, TOFAM: één-op-
één opleidingen).  

SUCCESFACTOREN 

 Heldere communicatie en visie: Heldere communicatie vanuit het management omtrent de 
georganiseerde opleidingen en hun verwachtingen hierrond, motiveren werknemers en afdelingen 
om opleidingen met volle overtuiging te organiseren, te volgen en hiervoor de nodige tijd vrij te 
maken. 

 Toonzalen/eigen opleidingsruimte: 

- Ondernemingen met een showroom met bv. machines apart van de productielijn kunnen hun 
werknemers intern opleiden zonder dat de machines van de productielijn gebruikt moeten 
worden en de productie bijgevolg zou moeten stilliggen. 

- Grotere bedrijven met eigen opleidingsruimtes, die ze o.a. gebruiken om de kopers van hun 
machines op te leiden, kunnen deze ook gebruiken om hun eigen werknemers op te leiden en 
zullen zich hier sneller toe engageren. 

 Rustigere periodes: Wanneer er (tijdelijk) minder werk is (bv. bij seizoensgebonden werk, 
laagconjunctuur), kan dat een opportuniteit zijn om opleidingen te organiseren. Er is dan meer tijd 
en flexibiliteit om opleidingen te organiseren.  

Box 3. Voorbeeld succesfactor 

LVD 

Sector: Metaal  

Best practice: Eigen opleidingsruimte als succesfactor 

Actoren: Onderneming LVD 

LVD heeft een toonzaal met machines die normaal gezien dient als opleidingsruimte voor klanten die 

hun machines gekocht hebben. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor interne opleidingen. 

 

KNELPUNTEN 

 Productielijn: De eigen machines in de productielijn gebruiken voor een opleiding, maakt het 
moeilijk om interne opleidingen te organiseren zonder dat deze productielijn stilgelegd moet 
worden. Learning on the job zal vaak een uitweg bieden. 
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 Continu-productielijn: Ondernemingen uit sectoren waar er meer gewerkt wordt met een continu-
productielijn, kunnen moeilijker interne opleidingen organiseren, omdat het gebruik van een deel 
van de productie-eenheid (bv. het gebruik van de machines of het weghalen van de werknemers 
voor opleidingen) resulteert in het verstoren van de volledige productie-eenheid.  

 Middelen: Een grote drempel voor vele ondernemingen (voornamelijk kleinere) zijn de nodige 
middelen voor opleidingen. Dit kan gaan over de prijs van opleidingen, de verlieskost van tijd die 
er niet gewerkt/geproduceerd wordt,… 

 Infrastructuur: Om interne opleidingen te kunnen organiseren heeft een onderneming de nodige 
ruimte en infrastructuur nodig. Ondernemingen die dit niet hebben, zijn genoodzaakt om externe 
opleidingen te organiseren, waarbij ze op extra drempels stuiten (duurder, meer tijdsinvestering 
voor de werknemers,…). Deze drempel werd sterk benadrukt door de bevraagde intermediaire 
actoren, maar in de survey gaf geen enkele onderneming aan dat ze geen opleiding organiseerde 
door gebrek aan de nodige infrastructuur of gebrek aan knowhow over hoe ze de opleiding moeten 
geven/organiseren. 

 Tijd: Interne opleidingen organiseren vraagt tijdsinvestering. Niet elke onderneming ziet hier de 
mogelijkheid toe, o.a. omwille van de hoger vermelde redenen. 

 Conjunctuur:  

- Situatie van het bedrijf: Wanneer het financieel minder goed gaat met een bedrijf (bv. in tijden 
van crisis zoals de coronapandemie), wordt er minder prioriteit gegeven aan opleiding en 
wordt hierop bespaard. Opleiding wordt door sommige ondernemingen eerder als kost dan 
als investering gezien. De ene sector en bedrijf blijkt hier gevoeliger voor te zijn dan de andere. 

- Situatie arbeidsmarkt: Opleiding is nodig wanneer de onderneming te weinig direct inzetbare 
profielen kan aanwerven. Als de arbeidskrapte afneemt (en het aanbod aan goed opgeleide 
of ervaren profielen toeneemt), zien ondernemingen minder de nood aan het opleiden van 
(nieuwe) medewerkers.  

In de geest van levenslang leren is een dergelijke invloed van conjunctuur op opleiding niet 

wenselijk. Wanneer de overheid levenslang leren wenst te stimuleren, kan ze zoeken op welke 

manier ze ondernemingen ook in tijden van crisis kan motiveren/stimuleren om te (blijven) 

investeren in opleiding voor haar werknemers. 

 Geen nood: Verschillende ondernemingen geven aan dat ze geen nood hebben aan zulke 
opleidingen. 

 Schaal: Voor vele (en voornamelijk kleine) ondernemingen is de schaal te klein voor het organiseren 
van opleidingen. Dit is een interessant gegeven, aangezien een te kleine schaal mogelijk opgelost 
kan worden door samen te werken. 

Tabel 4. Redenen waarom bedrijven geen opleiding organiseerden (vragenlijst) 
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KANTTEKENING: OPLEIDINGEN VOOR ARBEIDERS 

Uit interviews bleek dat opleidingen gericht naar arbeiders voornamelijk focussen op jobspecifieke skills 

en minder op bredere competenties. Ook op vlak van lerende netwerken (zie Box 5), bleek dat deze 

steeds focussen op bedienden en management, en niet op arbeiders. Toch kan dit deze doelgroep 

helpen ook wendbaarder te zijn in een veranderende context. Dergelijke bredere opleidingen en 

netwerken kunnen voordelen opleveren voor hun eigen carrière en emancipatie, alsook voor de 

ondernemingen waar ze voor werken.  

2.4. Focus op kmo’s en speerpuntsectoren 

KMO’S ERVAREN DE DREMPELS STERK 

Uit de interviews met de verschillende actoren, bleek dat de drempels voor het organiseren van 

opleiding sterker naar voren komen bij kmo’s. Deze ondernemingen hebben: 

 geen schaalvoordelen, waardoor het relatief duurder is om opleiding te organiseren; 

 minder toegang tot bepaalde bestaande financiële ondersteuningsmechanismen gelinkt aan het 
aantal deelnemers (bv. Cobot > 5 werknemers deelnemers);  

 geen eigen opleidingsruimtes of -infrastructuur; 

 minder flexibiliteit om personeel vrij te maken om opleiding te geven.  

Hierdoor gaan kmo’s vaker opleidingen uitbesteden aan een externe trainer bijvoorbeeld en hebben ze 
meer nood aan externe opleidingen.  

GEÏDENTIFICEERDE  KNELPUNTEN GELDEN OOK IN DE SPEERPUNTSECTOREN 

In het algemeen lagen de knelpunten voor de speerpuntsectoren voeding, textiel en kunststof in het 

verlengde met de hierboven geïdentificeerde knelpunten. De drempel m.b.t. productielijnen komt meer 

tot uiting bij deze sectoren want ze maken vaker gebruik van continu-productielijnen. Ten tweede 

werken deze speerpuntsectoren vaak met ploegensystemen, waarbinnen het moeilijker is om 

werknemers opleidingen aan te bieden die niet te belastend zijn bovenop hun shift. In bijlage 3.2 geven 

we een overzicht van de opleidingen op vlak van techniek en technologie die vermeld werden door de 

ondernemingen uit de speerpuntsectoren. 

SPECIFIEKE BEVINDINGEN PER SECTOR 

 Voeding: De voedingssector werkt vaker met seizoensgebonden arbeid. Dit creëert drempels, maar 
ook kansen.  

- Drempel: heel drukke periodes waar er weinig ruimte is voor opleidingen; 

- Kans: rustigere periodes waarbij ze tijd kunnen nemen om opleidingen te volgen. 

 Textiel  

- Vaker continu-lijnen; lopende band kan niet onderbroken worden;  

- Verdwijnen van specifieke opleidingen in onderwijs: dwingt ondernemingen om zelf 
medewerkers op te leiden; 

- Probleem om (geschikte) opleiders vinden: door vergrijzing gaat veel kennis verloren. 
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 Kunststof 

- Binnen de kunststofbedrijven worden zeer bedrijfsspecifieke technieken toegepast, waarvoor 
samen opleiding organiseren vaak moeilijker is. 

2.5. Opleidingen voor werkzoekenden 

Naast samenwerkingen met andere ondernemingen, onderscheiden we nog een andere manier waarin 

werken rond opleiding opengetrokken wordt buiten de figuurlijke muren van de onderneming, namelijk 

in het opleiden van werkzoekenden. 

Hierrond bestaan initiatieven vanuit VDAB, zoals de opleidingsstage waarin cursisten in opleiding de 

kans krijgen om praktijkervaring op te doen in een onderneming.2 Uit de interviews met bedrijven kwam 

anekdotisch naar voor dat het niveau van de profielen die ze via dit systeem binnenkrijgen, vaak niet 

past bij wat ze zoeken en dat ze er daardoor niet meer op inzetten. Hierbij werd zowel verwezen naar 

de technische competenties als de attitude. Er lijkt een “gap” te zitten tussen de verwachtingen van de 

ondernemingen en de prestaties van de mensen die uit zo een traject instromen.  

“KIEM” is een specifiek project voor werkzoekenden in West-Vlaanderen in de sector kunststoffen, waar 

ook sommige van de geïnterviewde ondernemingen aan deelnamen (zie Box 4). PlastIQ onderneemt 

hier acties (opleiding, coaching) om de brug tussen de twee partijen te dichten, maar ook daar hoorden 

we anekdotische voorbeelden van mismatches.3 

De vraag is welke (aanvullende) mogelijkheden er zijn om ofwel de verwachtingen van de 

ondernemingen aan te passen (bv. door financiële of andere ondersteuning, mentaliteitswijziging, 

vraagwijziging, …) en/of de attitudes en competenties van de mensen bij te sturen in de richting van de 

verwachtingen van de ondernemingen (bv. meer begeleiding op maat, specifieke opleiding, …). 

Box 4. Goede praktijk: opleiden van werkzoekenden 

KIEM 

Sector: Kunststof 

Best practice: Opleiding in techniek voor werkzoekenden 

Actoren: Bedrijven kunststof (o.a. MCAM, Deceuninck) + PlastIQ + VDAB 

https://kunststofiseenmissie.be/nl  

Werkzoekenden met interesse voor techniek volgen eerst een opleiding bij PlastIQ. Daarna volgen de 

personen een opleiding op de werkvloer bij een van de deelnemende bedrijven.   

Het project omvat drie stappen: een introductie van 7 dagen in de wereld van kunststoffen, een 

theorie en praktijkopleiding zowel in het Circular Materials Center als op de werkvloer, en begeleiding 

naar werk door KIEM-coaches. 

  

 
2 https://werkgevers.vdab.be/werkaanbieden/stagiair.shtml 
3 Bv. Individuele attitude en opleidingsvermogen die niet aan de verwachtingen van de bedrijven voldoen. 

https://kunststofiseenmissie.be/nl
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3 / Samenwerking rond opleiding tussen ondernemingen 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op samenwerkingen tussen ondernemingen omtrent opleidingen. 

Om te beginnen gaat de eerste paragraaf over de omvang en aard van reeds bestaande 

samenwerkingen. Ten tweede identificeerden we verschillende motieven, succesfactoren en 

knelpunten voor zulke samenwerkingen. 

3.1. Omvang en aard van de bestaande samenwerking 

Samenwerkingen tussen ondernemingen in het kader van opleiding in de regio Midwest zijn eerder 

beperkt: uit de interviews met actoren en ondernemingen kwamen zeer weinig voorbeelden naar voor.  

In de vragenlijst gaf 18% weliswaar aan samen te werken met andere ondernemingen/bedrijven, maar 

het is onduidelijk hoe dit precies geïnterpreteerd moet worden. Onze inschatting is dat men in veel 

gevallen verwijst naar samenwerking met private opleidingsverstrekkers, wat uiteraard ook 

ondernemingen zijn.4 Voorbeelden van samenwerkingen tussen (productie)bedrijven die genoemd 

werden, waren initiatieven georganiseerd door het sectorfonds (zonder verdere details) en het 

consortium “Iedereen Leert” (zie Box 6). In de gesprekken met ondernemingen verwezen verschillende 

geïnterviewden naar de lerende netwerken van VOKA, ze waren hier positief over (zie Box 5).  

 
4 In de vragenlijst bevroegen we of de onderneming samenwerkingen had met ondernemingen omtrent opleiding (bv. uitwisselen/delen van 
materiaal, infrastructuur, expertise, trainers, software, stages… ). Maar voorbeelden die aangehaald werden als toelichting omvatten ook 
externe opleidingsverstrekkers: bv. een leverancier die opleiding komt geven in het bedrijf met studiemateriaal, specifieke opleidingen 
georganiseerd door Fluvius, opleidingen van een externe hersteldienst. 
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Figuur 2. Aantal ondernemingen dat aangaf samenwerkingen te hebben met andere ondernemingen omtrent 
opleiding 

 

 

Uit de vragenlijst blijkt verder dat de gepercipieerde mogelijke voordelen van samenwerkingen met 

ondernemingen omtrent opleidingen een stuk lager scoren dan die van samenwerkingen met onderwijs 

en opleiding. Meer ondernemingen geven ook aan dat ze dergelijke samenwerkingen niet nodig vinden. 

Dit uit zich in een lagere interesse om dergelijke samenwerkingen aan te gaan. Toch blijkt dat er bij 

sommige ondernemingen interesse zit, waarop ingespeeld kan worden. 

Figuur 3. Interesse bij de ondernemingen voor toekomstige samenwerkingen 

 
 

Box 5. Goede praktijk: Lerende netwerken bij VOKA 

Lerende netwerken West-Vlaanderen 

Sector: cross-sector 

Best practice: Functiegenoten ontmoeten elkaar en leren van elkaar 

Actoren: bedrijven + sprekers + VOKA (organisator) 

Contact: Davy Maes, VOKA 

Lerende netwerken georganiseerd door VOKA brengen personen uit verschillende ondernemingen 

samen, met een focus op: 

 specifieke uitdagingen (bv. onderhoudsmanagement, kwaliteitsmanagement, …); 

 netwerken voor specifieke functies (bv. managementassistent, productieteamleader, …). 
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Functiegenoten uit verschillende bedrijven komen op regelmatige basis samen om kennis en 

ervaringen te delen met elkaar. Inzichten en kennis worden uitgewisseld onderling en met sprekers. 

Afhankelijk van het thema zijn er rondleidingen in de verschillende bedrijven. 

 

Box 6. Goede praktijk: Consortium Iedereen Leert 

Iedereen Leert 

Sector: cross-sector 

Best practice: Consortia van telkens een 10-tal ondernemingen die samen opleidingen aankopen en 

gratis aanbieden aan personeel 

Actoren: bedrijven + SBM (organisator) 

Ondernemingen komen samen in stuurgroep en maken keuze uit opleidingsaanbod van SBM. De 

voordelen voor de bedrijven zijn: invloed op de keuze van de opleidingen die georganiseerd worden 

en employer branding. De consortia in West-Vlaanderen zijn: Ieper/Roeselare, Kortrijk en Brugge. 

De opleidingen worden geselecteerd uit de catalogus van SBM en omvatten zowel job-gerichte 

opleidingen als opleidingen in de vrijetijdsfeer (bv. koken). De afspraak is dat ondernemingen 

minstens 75% van de opleidingen die georganiseerd worden, bekend maken aan hun werknemers. 

Werknemers kiezen welke opleiding ze volgen. Deze vinden plaats na de werkuren in de lokalen van 

SBM zelf. Het inschrijvingsgeld wordt volledig betaald door de werkgever. 

De leden zijn vrij grote bedrijven (bv. TVH, Bekaert, Deceuninck, Ardo). De bestaande deelnemende 

bedrijven hebben inspraak over het lidmaatschap van een nieuw bedrijf lid (i.f.v. concurrentie op vlak 

van employer branding).  

Invloed Corona: SBM ziet dat ondernemingen besparen op opleidingen in het algemeen en het sterkst 

besparen op bredere en/of ‘hobby’ opleidingen.  
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3.2. Motieven, succesfactoren en knelpunten voor samenwerking tussen 

ondernemingen 

In dit deel identificeren we motieven voor samenwerking, succesfactoren en knelpunten voor 

samenwerking tussen ondernemingen. Al deze informatie biedt een kapstok om mogelijke nieuwe 

samenwerkingsverbanden te identificeren. Ook halen we er inspiratie uit om samenwerking te 

faciliteren. 

MOTIEVEN VOOR SAMENWERKING 

Uit de vragenlijst blijkt dat ondernemingen inschatten dat onderlinge samenwerking kan leiden tot 

verschillende positieve elementen:  

 een betere ontwikkeling van medewerkers; 

 het opbouwen van een netwerk; 

 het onderhouden van een goede reputatie als werkgever; 

 kennisdeling; 

 betere competenties van mogelijke toekomstige werknemers. 

Zaken die gemiddeld minder hoog scoren zijn:  

 Schaalvoordelen. Ondanks dat schaalvoordelen naar voor kwamen als knelpunt bij het organiseren 

van interne opleidingen, bleek uit de vragenlijst dat samenwerken toch gemiddeld genomen niet 

gezien wordt als mogelijke oplossing.5 Waarom dit het geval is, is niet geheel duidelijk. Mogelijk 

kijkt men eerder naar opleiding georganiseerd door externe opleidingsverstrekkers hiervoor. Uit 

de interviews met de bedrijven en actoren werden schaalvoordelen wel als een mogelijk 

(hypothetisch) voordeel voor samenwerkingen aangehaald, zeker wanneer er slechts een bepaald 

aantal mensen in een onderneming een bepaalde opleiding zou volgen.  

 Delen van apparatuur, machines, software en inschrijvingsgeld.  

Figuur 4. Mogelijke voordelen van samenwerking met ondernemingen omtrent opleiding voor ondernemingen 

 

 

5 Hier lijkt gemiddeld geen verschil te zitten als we enkel naar kleine ondernemingen keken (<100 VTE) (M=2.97). 
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KNELPUNTEN BIJ SAMENWERKING 

 Concurrentie: De grootste drempel voor samenwerking met andere ondernemingen is 
concurrentie. Dit speelt een belangrijke rol en leidt tot onwilligheid om samen te werken. Deze 
bezorgdheid gaat over twee domeinen: 

- ‘stelen’ van medewerkers; 

- ‘geheim’ productieproces of producten. 

 Technische/technologische verschillen (bv. andere machines, technieken) belemmeren 
ondernemingen om samen te (kunnen) werken.  

 Het niet nodig vinden: 27 ondernemingen geven in de survey aan dat ze samenwerking met andere 
ondernemingen omtrent opleiding niet nodig vinden.  

 Vraagt te veel tijd om te coördineren. 

 Niemand wil het trekken. 

 Vinden geen partners. 

Figuur 5. Knelpunten voor samenwerking tussen ondernemingen omtrent opleiding 

 

NEUTRALE DERDE PARTIJ ALS KRITISCHE SUCCESFACTOR 

Drempels zoals de coördinatietijd, het gebrek aan een trekker, het concurrentieprobleem en het niet 

vinden van partners kunnen mogelijk aangepakt worden door in te zetten op ondersteuning door 

bijvoorbeeld een neutrale derde partij die de samenwerking faciliteert en organiseert. De enige 

concrete samenwerkingen tussen onafhankelijke bedrijven waarover we informatie kregen, zijn 

georganiseerd door een externe partij. Met name sectorfondsen lijken een geschikte partij voor 

samenwerkingen binnen een sector, wanneer ze opleidingsnoden detecteren bij verschillende 

ondernemingen en in functie daarvan dan een opleiding organiseren voor werknemers van deze 

ondernemingen samen. Ook VOKA en SBM faciliteren op hun manier een vorm van uitwisseling of 

samenwerking (zie boxen hierboven). 

De angst voor concurrentie kan overwonnen worden door het gesprek aan te gaan, vertrouwen te 

creëren en tot een onderlinge verstandhouding te komen. Hierbij kan de neutrale partij het gesprek 

faciliteren. Ook het vinden van een gemeenschappelijk doel dat de concurrentie overstijgt is hierbij een 

belangrijke factor. 
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4 / Samenwerking rond opleiding tussen ondernemingen en onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers 

In dit hoofdstuk kijken we naar samenwerkingen tussen ondernemingen en onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers. We bespreken bestaande samenwerkingen en kijken wederom naar motieven, 

succesfactoren en knelpunten. We nemen zowel de ondernemingskant mee, alsook de blik van 

vertegenwoordigers van onderwijs- en opleiding. 

4.1. Omvang en aard van de bestaande samenwerking 

Van de bevraagde ondernemingen geeft 34% aan samenwerkingen te hebben met onderwijs- of 

opleidingsinstellingen. De belangrijkste instellingen zijn hogescholen, secundair onderwijs en Syntra 

West. Universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs worden in veel mindere mate vermeld. 

Tabel 5. Onderwijs-/opleidingsinstellingen waarmee ondernemingen samenwerken 

 

Onder “andere”, vermeldde men bv. Alert!, IDEWE (heftruck), CREO, Covalent, hotelschool ter duinen Koksijde, sectorfonds, Vormetal, VTI. 

Deze samenwerking gebeurt in de context van (in volgorde van voorkomen): 

 Stages: De onderneming biedt stageplaatsen aan voor leerlingen, studenten of cursisten; 

 Bedrijfsbezoeken: Leerlingen, studenten, cursisten, leerkrachten en/of docenten komen op 
bedrijfsbezoek in de onderneming; 

 Eindwerk/GIP/bachelor- of masterproef: Het onderwerp van het eindwerk is een reëel bestaande 
vraag of probleem uit een onderneming; 
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 Duaal leren: De onderneming biedt (een) werkplek(ken) aan i.k.v. duaal leren; 

 Gastsprekers: Dit gaat zowel om sprekers uit ondernemingen die gastlessen geven in onderwijs- of 
opleidingsinstellingen, als om leerkrachten of docenten die bijdragen aan opleidingen in 
ondernemingen; 

 Gebruik van materiaal of infrastructuur: Meestal gaat het om onderwijs- of opleidingsverstrekkers 
die materiaal of infrastructuur gebruiken van een onderneming. Het omgekeerde gebeurt ook, 
maar minder frequent. 

Tabel 6. Vorm van samenwerking, vanuit standpunt van ondernemingen 

 

Onderwijs- of opleidingsverstrekkers die samenwerken met ondernemingen, beschikken doorgaans 

over een heel netwerk van ondernemingen waarmee ze samenwerken: uit de focusgroepen blijkt dat 

de het doorgaans gaat om 15 ondernemingen of meer. 

Box 7. Voorbeeld van samenwerking tussen onderneming en onderwijs- en opleidingsverstrekkers 

Fluvius uitlenen infrastructuur 

Best practice: Uitlenen van infrastructuur als samenwerking tussen een onderneming en onderwijs 

Actoren: Fluvius, RTC 

Fluvius leent meters uit aan scholen zodat leerlingen en leerkrachten kunnen gebruik maken van deze 

meters, hier op kunnen oefenen en deze meters niet zelf hoeven te kopen.  
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4.2. Motieven voor samenwerking met onderwijs/opleiding 

4.2.1 Voor ondernemingen 

Uit de survey bleek dat meer dan de helft van de ondernemingen geïnteresseerd is om samen te werken 

met onderwijs en/of opleidingsinstellingen. De ondernemingen zelf wijzen op onderstaande motieven 

voor samenwerking: 

 Rekrutering: Veruit het belangrijkste voordeel dat ondernemingen zien in samenwerkingen met 
onderwijs- en opleidingsinstellingen is het op korte termijn kunnen aanwerven van pas 
afgestudeerden. Daarom zien ze voornamelijk het nut in voor samenwerkingen met richtingen die 
profielen opleveren waar ze moeilijkheden ervaren om voldoende instroom te hebben (m.n. 
technische profielen). 

 Branding en instroom: Op iets langere termijn denkt men ook aan naamsbekendheid en het 
verhogen van instroom in voor de onderneming relevante richtingen.  

 Beter voorbereid op de werkvloer: Leerlingen die meer in aanraking zijn gekomen met de 
bedrijfscontext, zijn sneller inzetbaar dan wanneer ze enkel les kregen in een schoolse omgeving.  

 Selectie: Sommige vormen van samenwerking, zoals stages, bieden de mogelijkheid om inzicht te 
krijgen in de capaciteiten en attitudes van de leerlingen. Ze kunnen dus als selectie-instrument 
dienen. 

Ontwikkeling van de eigen medewerkers: De samenwerking tussen de onderneming en de 

onderwijsinstellingen draagt bij tot de ontwikkeling van de eigen medewerkers, door bv. 

kennisoverdracht (zie Box 8 ). 

 Netwerk-opbouwen en kennis delen zien sommigen als mogelijke voordelen.  

 De nodige pedagogisch-didactische competenties ontbreken soms in ondernemingen. 
Medewerkers beschikken niet over de juiste achtergrond, interesse of tijd om technische expertise 
op een toegankelijke manier over te brengen. Samenwerking met leerkrachten/docenten kan hier 
een oplossing bieden (zie Box 8: VINTO en WIO).  

Zaken die minder/niet lijken te spelen zijn financiële voordelen (schaalvoordelen), het delen van 

apparatuur, machines en software of inkomsten vanuit inschrijvingsgeld. 

Box 8: VINTO en WIO  

VINTO 

Sector: Voeding (Alimento), maar ook breder, o.a. ook samenwerkingen met Cobot 

Best practice: Kennisdeling tussen ondernemingen en onderwijs als samenwerking 

Actoren: Vinto 

www.vinto.be 

VINTO richt zich op opleidingsnoden voor technische profielen binnen ondernemingen over heel 

Vlaanderen. De vzw (opgericht onder Alimento) zoekt technische leerkrachten om opleiding te geven 

aan medewerkers van ondernemingen, meestal op de werkvloer zelf, maar ook in lokalen van de 

school (waarvoor dan huur wordt betaald).  

http://www.vinto.be/
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De nood? Het overbrengen van technische kennis op een bevattelijke manier (soms aan 

laaggeschoolden). Hiervoor is er binnen ondernemingen niet altijd tijd of hebben medewerkers niet 

de nodige pedagogische competenties.  

Deze samenwerking leidt ook tot andere samenwerkingen. Zo krijgen scholen soms bepaalde 

componenten van afgeschreven productielijnen, kunnen studenten GIP-projecten doen in de 

onderneming, … De docent krijgt extra inkomsten bovenop zijn/haar loon, behoudt voeling met de 

praktijk en heeft meer afwisseling.  

Vinto werkt vraaggestuurd (focus op ondernemingen) en biedt ook andere vormen van 

ondersteuning aan ondernemingen zoals het analyseren van opleidingsnoden, het opstellen van 

technische opleidingsplannen en evaluaties. 

 

WIO  

Sector: Textiel 

Best practice: Kennisdeling tussen ondernemingen en onderwijs als samenwerking 

Actoren: Cobot 

Contact: Hannelore Biebau 

Leerkracht(en) van het VTI Waregem gaan binnen hun lesopdracht, tijdens de schooluren, lessen 

geven in bedrijven op basis van hun expertise in het onderwijs. Specifieke opleidingen m.b.t. textiel 

worden niet meer gegeven in het secundair onderwijs. Op deze manier kunnen deze leerkrachten die 

specifieke kennis en expertise doorgeven aan ondernemingen en hun werknemers. De onderneming 

betaalt hiervoor rechtstreeks aan de school. 

 

Figuur 6. Mogelijke voordelen van samenwerking met onderwijs-/opleidingsinstellingen voor ondernemingen 
volgens de vragenlijst 

 

Volgens de onderwijs- en opleidingsverstrekkers kunnen ondernemingen ook nog onderstaande 

voordelen halen uit samenwerking: 

 Verjonging: Onderwijs- en opleidingsverstrekkers beseffen dat ze kwantitatief ‘toeleverancier’ zijn 
van jonge instroom, maar wijzen ook op het kwalitatieve belang van de nieuwe ideeën, inzichten, 
(digitale) competenties, … die deze jongeren met zich meebrengen voor innovatie binnen 
ondernemingen. 
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 Netwerk: Voorstellingsmomenten van eindwerken bv. zijn vaak een interessant netwerkmoment 
voor bedrijfsleiders uit de regio. In het bijzonder voor samenwerking met hogescholen geldt dat 
ondernemingen via die weg in contact komen met het volledige ecosysteem van de hogeschool: 
andere bedrijven, andere opleidingen, onderzoekspartners,… Binnen dat netwerk kunnen ze na 
verloop van tijd ook gaan sturen, bv. richting het oprichten van nieuwe opleidingen, bijscholingen, 
projecten,… 

 Opleidings- en coachingsvaardigheden: Mentoren en stagebegeleiders leren doorheen het 
begeleiden van leerlingen, cursisten en studenten vaardigheden die ook van pas komen bij het 
begeleiden en opleiden van collega’s.  

4.2.2 Voor onderwijs- en opleidingsverstrekkers 

Onderwijs- en opleidingsverstrekkers halen zelf onderstaande motieven voor samenwerking aan: 

 Studenten voorbereiden op de realiteit van de werkvloer: Die realiteit kan in een onderwijscontext 
nooit gesimuleerd worden.  In een bedrijf leren leerlingen, studenten of cursisten vooral sneller en 
nauwkeuriger werken, volgens de vereisten op het vlak van snelheid en kwaliteit van een reële 
werkomgeving. Ook attitudes die in een bedrijfsomgeving belangrijk zijn (bv. stiptheid, teamwerk, 
communicatie, …) krijgen ze er mee, samen met een ruimer zicht op het volledige plannings- en 
productieproces.  

 Studenten motiveren: Uitdagende, levensechte opdrachten in de context van een onderneming 
zijn motiverender voor studenten dan oefeningen op school. Bovendien bieden ze de mogelijkheid 
om alles wat ze geleerd hebben toe te passen op een concreet probleem.  

 Zorgen dat leerkrachten en docenten op de hoogte blijven van de evoluties in de praktijk: Om de 
kwaliteit van de opleidingen te garanderen in het licht van toekomstige evoluties, moeten 
leerkrachten en docenten de vinger aan de pols houden bij de industrie. 

 Gebruik van infrastructuur en materiaal: Door de beperkte onderwijsbudgetten moeten scholen 
beroep doen op samenwerking met bedrijven om recente infrastructuur te kunnen gebruiken. Dit 
geldt in mindere mate voor hogescholen, die ook vanuit hun onderzoeksbudgetten technologische 
infrastructuur kunnen uitbouwen (in sommige gevallen lopen ze zelfs voor op de praktijk). 

Onderwijs- en opleidingsverstrekkers verwachten niet dat samenwerking met bedrijven een oplossing 

kan bieden voor het personeelstekort in onderwijs. Als gastsprekers uit bedrijven ingeschakeld worden, 

moet deze gastles ingepast worden in het ruimere onderwijstraject op de langere termijn, en moeten 

zij ook pedagogisch ondersteund of geschoold worden. Als leerlingen of studenten aan de slag gaan in 

ondernemingen, is ook daar pedagogisch-didactische omkadering nodig. Het werk voor onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers vermindert dus niet in de context van samenwerking. 

 Samenwerking rond complexe problemen en sectoroverstijgende vaardigheden: Het is duidelijk 
dat heel wat hedendaagse problemen en uitdagingen niet meer vanuit één domein opgelost 
kunnen worden. Er is nood aan een brede systemische visie en aanpak. Interdisciplinair werken en 
denken is hiervoor onontbeerlijk. Deze zogenaamde ‘wicked problems’ bieden aanknopingspunten 
voor multidisciplinaire samenwerking binnen instellingen en ondernemingen, maar ook tussen 
sectoren, bedrijven, opleidingen en opleidingsniveaus. Om zulke samenwerkingen aan te gaan zijn 
bovendien ‘21st century skills’ zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, 
communiceren, … belangrijk, zowel voor werkenden als lerenden, en dat in alle sectoren. 
Samenwerking rond het ontwikkelen van deze generieke skills kunnen plaatsvinden zonder het 
probleem van concurrentie. 
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4.3. Succesfactoren voor samenwerking met onderwijs/opleiding 

 ‘Triple win’: Zowel de onderneming(en), de onderwijs- of opleidingsverstrekker(s) als de 
leerling(en)/student(en) hebben eigen verwachtingen t.a.v. de samenwerking en dienen te ervaren 
dat ze er voordeel uit halen.  

 Communicatie: Dit gaat zowel om de kwantiteit van de communicatie – er moet voldoende 
informatie over samenwerkingsmogelijkheden eenvoudig beschikbaar zijn, zowel voor de 
bedrijven als voor de scholen/opleidingsinstellingen – als de kwaliteit van de communicatie. Dit 
gaat dan om heldere verwachtingen, duidelijke afspraken, volgehouden contact,… Een goede 
praktijk is om voldoende tijd te nemen voor een intake, ruim op voorhand werk te beginnen maken 
van afspraken, en deze ook schriftelijk vast te leggen, bv. in ‘leerfiches’, zodat ernaar kan worden 
teruggegrepen als één van de partijen andere verwachtingen blijkt te hebben dan aanvankelijk 
voorzien. 

 Trekkers binnen de organisatie: Onderwijs- en opleidingsverstrekkers geven aan dat het 
gemakkelijker is om samen te werken met goed gestructureerde, eerder grote bedrijven, bv. met 
een afzonderlijke HR-verantwoordelijke of -afdeling. Ook voor de onderwijs- en 
opleidingsverstrekkers geldt dat iemand tijd vrij moet kunnen maken/krijgen om te investeren in 
samenwerking.  

 Intermediaire organisatie die samenwerking faciliteren: Veel samenwerkingen (zijn) ontstaan 
dankzij een derde tussenschakel. Onderwijsinstellingen en/of ondernemingen contacteren actoren 
als sectorfondsen, RTC, VDAB, VINTO,… met concrete vragen/problemen/noden. Deze actoren zien 
dat die opgelost kunnen worden aan de hand van een samenwerking met respectievelijk een 
onderwijsinstelling (in geval van een onderneming) of een onderneming (indien andersom). Deze 
actoren voeren dan een derde tussenschakelfunctie uit en brengen deze samenwerking tot stand. 
Achteraf merken ze dat dit resulteert in structurele samenwerkingen die verder blijven bestaan en 
groeien op zichzelf, zonder toedoen van een derde of een samenwerkingsmodel (cfr. bilateraal). In 
sommige gevallen stellen deze intermediaire organisaties (VDAB of vormingsfonds bv) ook (dure) 
infrastructuur voor opleidingen ter beschikking aan ondernemingen en onderwijsinstellingen, 
waardoor deze gaan samenwerken.  

4.4. Knelpunten voor samenwerking met onderwijs/opleiding 

 Gebrek aan (flexibili)tijd bij ondernemingen en bij onderwijs/opleiding:  

- Uit de vragenlijst bij ondernemingen blijkt dat de drempel die het vaakst aangeduid werd, is 
dat het teveel tijd zou kosten om samenwerkingen te coördineren en op te volgen. Dat vereist 
voor sommige ondernemingen een te grote tijdsinvestering of is moeilijk te combineren met 
een onvoorspelbare workload in sommige productieomgevingen. Vooral voor kmo’s is dit 
problematisch. We hebben zelf ook ervaren dat het moeilijk is om kmo’s te betrekken bij dit 
onderzoek, omdat ze er geen tijd voor konden maken.  

- Onderwijs- en opleidingsverstrekkers hebben in principe wel tijd om afspraken te maken over 
stages, bedrijfsbezoeken, enzovoort, maar ook daar durven we op basis van onze ervaringen 
met onze contacten binnen dit onderzoek besluiten dat dit gemakkelijker en flexibel te 
regelen is voor hogescholen, die ook middelen ontvangen voor onderzoek en 
maatschappelijke dienstverlening, dan voor secundaire scholen of CVO’s, die puur op basis 
van lesuren worden gefinancierd. 

 Kortetermijndenken ondernemingen versus investeren in leerproces: Ondernemingen zijn vooral 
gericht op productiviteit en winst op de korte termijn: o.a. een leerling die meteen kan meedraaien, 
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een werkend/verkoopbaar product, een snelle aanwerving, …. Sommigen gaan daarin zo ver dat ze 
samenwerken met onderwijs-/opleidingsinstellingen niet nodig vinden. Deze houding staat op 
gespannen voet met de centrale doelstelling van onderwijs en opleiding, met name het zo goed 
mogelijk ondersteunen van het leerproces van elke individuele leerling, student of cursist, waarbij 
er voldoende ruimte is voor groei en experiment. 

 Geen zicht op juiste contactpersonen: Ondernemingen zijn soms wel geïnteresseerd in 
samenwerking, maar weten niet bij wie ze terecht kunnen of vinden geen partners. Ook scholen 
geven aan dat het niet altijd eenvoudig is om binnen ondernemingen de juiste contactpersoon te 
vinden, bv. voor stages. 

 Afhankelijkheid van individuele contacten: De samenwerkingen die er zijn, zijn nog te vaak 
bilateraal en individu-gebonden. Dit betekent dat een specifieke leerkracht in een school een 
goede relatie heeft uitgewerkt met iemand binnen een onderneming (bv. de HR-manager). Dit is 
een sterke en belangrijke basis, met echter het risico dat het wegvallen van deze ene persoon het 
voortbestaan van de samenwerking in gevaar brengt. 

 Beperkte mobiliteit van leerlingen, studenten of cursisten: Soms zijn er stageplaatsen of 
mogelijkheden voor bedrijfsbezoeken beschikbaar, maar geraken lerenden niet ter plaatse, omdat 
ze afhankelijk zijn van openbaar vervoer, of omdat de school te weinig middelen heeft om een bus 
in te leggen. In sommige gevallen zijn het dan de ondernemingen die tussenkomen in deze 
vervoerskosten.  

Figuur 7. Knelpunten voor ondernemingen voor samenwerking met onderwijs-/opleidingsinstellingen volgens de 
vragenlijst 

 
 
KANTTEKENING SAMENWERKINGEN ONDERWIJS/OPLEIDING EN ONDERNEMINGEN: ONAFHANKELIJK ONDERWIJS 

Onderwijs heeft naast het doel om jongeren voor te bereiden op een concrete job, ook bredere 

doelstellingen. Wanneer scholen afhankelijk zijn/worden van ondernemingen voor infrastructuur, is het 

belangrijk dat er bewaakt wordt dat zij deze bredere doelstelling en vorming onafhankelijk kunnen 

blijven invullen en realiseren. Voor deze onafhankelijkheid en een goede kwaliteit van onderwijs zijn er 

voldoende middelen nodig vanuit de overheid, zowel naar aantal docenten/leerkrachten toe als naar 

infrastructuur. Ook de afweging tussen algemene vorming en zeer specifieke technische vorming dient 

met voorzichtigheid benaderd te worden, zeker in de context van snel veranderende technologieën. 
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Box 9. Goede praktijk: Plastics@Tielt 

Plastics@Tielt: Duo-leren 

Sector: Kunststof 

Best practice: Langlopende samenwerking met onderwijs en tussen ondernemingen 

Actoren: 7 bedrijven + VTI Tielt + PlastIQ 

info@Plastics@Tielt.be  

Cluster van zeven kunststofverwerkende bedrijven (mix van kleine en grote) die regelmatig 

samenkomen met VTI Tielt (directie + leerkrachten), stad Tielt en PlastIQ. 

Motief. Afname aantal afgestudeerden mechanische vormgevingstechnieken VTI Tielt. Een 

gepensioneerde CEO is in bedrijven in de regio rondgegaan om te peilen naar interesse. Men is gaan 

samenzitten om samen de instroom te vergroten, in plaats van te concurreren voor de enkele 

overblijvende studenten.  

Succesfactoren. De ondernemingen hebben een gedeelde nood: verhogen van instroom in technisch 

onderwijs. Men is direct aan concrete projecten begonnen, en heeft successen geboekt. Ook de rol 

van PlastIQ als onafhankelijke facilitator is een belangrijk gegeven, samen met de aanwezigheid van 

gemotiveerde leerkrachten die iets extra willen doen. 

Bewust omgaan met concurrentie. De bedrijven zijn geen concurrenten van elkaar op vlak van 

producten. Op vlak van concurrentie m.b.t. medewerkers, is men vanaf het begin het gesprek 

aangegaan. Er is afgesproken dat men niet actief zal rekruteren bij elkaar. 

Praktische randvoorwaarden. Tijd vinden: ze werken met een Doodle. Sterke betrokkenheid en 

engagement van CEO of sitemanager, waardoor snel beslissingen kunnen genomen worden die 

kosten met zich meebrengen. Laagdrempelige communicatie tussen de leerkrachten en de bedrijven: 

ditv was een barrière om te overwinnen, nu heeft men gemakkelijk telefonisch contact. 

Concrete realisaties en werking. Branding: Zeepkistenrace en beurs Technotielt. Daaruit is later “duo-

leren” gegroeid: hierbinnen bieden de ondernemingen samen een traject aan voor 5e en 6e-jaars van 

VTI Tielt waarbij een leerkracht met een groepje leerlingen om de beurt in de verschillende bedrijven 

samen met een medewerker lesgeeft aan de leerlingen. 70% van de praktijklessen gebeurt in 

ondernemingen. De tijdsinvestering voor begeleiding (die voor duaal leren een barrière vormt voor 

ondernemingen), wordt zo verdeeld tussen de verschillende bedrijven. Leerlingen komen in 

aanraking met machines en producten die up-to-date zijn. De leerlingen doen erna ook een stage in 

één van de bedrijven. Andere ondersteuning die in dit verband gebeurt aan de school is de levering 

van gratis materiaal (kunststofstaven, platen, bouten,…). Begeleiders in de onderneming doen dit 

vrijwillig, zijn intrinsiek gemotiveerd. Er is ook een train the trainer opleiding via PlastIQ. 

 
 

mailto:info@plasticsattielt.be
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5 / Aanbevelingen om samenwerking rond opleiding te stimuleren 

Op basis van de inzichten uit dit onderzoek, kunnen we meerdere aanbevelingen formuleren om 

samenwerking rond opleiding te stimuleren in de regio Midwest. Voorwaarde nummer één voor 

samenwerking is dat elke partij er een duidelijke meerwaarde in ziet om zich te engageren. Er is nood 

aan een concreet doel. We bespreken eerst de aanbevelingen voor samenwerking tussen 

ondernemingen, erna voor samenwerking tussen ondernemingen en onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers.  

5.1. Samenwerking tussen ondernemingen 

De huidige opdracht bekeek samenwerkingen tussen ondernemingen onderling. Momenteel zijn 

dergelijke samenwerkingen slechts beperkt aanwezig en lijkt de vraag geen prioriteit te zijn voor de 

meeste bedrijven. Het lijkt dat ondernemingen voor het voorzien in opleidingsnoden eerder heil zien in 

lessen gegeven door externe opleidingsverstrekkers (SBM, sectorfondsen, …). Toch identificeerden we 

enkele interessante, concrete lessen om samenwerking te stimuleren en te faciliteren. 

VERTREKKEN VANUIT EEN TOP-OF-MIND NOOD: DE REKRUTERING VAN TECHNISCHE PROFIELEN 

Aangezien ondernemingen samenwerking rond opleiding niet als prioriteit lijken te zien, zal een 

netwerkmoment rond dit thema mogelijk onvoldoende ondernemingen overtuigen om er kostbare tijd 

voor vrij te maken. Een oplossing is te vertrekken vanuit een nood die veel ondernemingen erkennen: 

de instroom van technische profielen. Dit onderwerp kan ondernemingen samenbrengen en uit deze 

samenkomsten kan het gesprek naar onderlinge samenwerking rond opleiding opengetrokken worden. 

Waarom is samenwerking tussen ondernemingen, ondanks dat het geen prioriteit lijkt te zijn, toch 

wenselijk? Deze nood aan instroom van technische profielen komt door twee belangrijke evoluties: 

 te weinig studenten/leerlingen in technisch onderwijs;  

 steeds complexer wordende en veranderende technologieën en machines. 

Deze blijvende tendensen benadrukken het belang van levenslang leren en de nood voor 

ondernemingen om zelf nieuwe medewerkers op te leiden en huidige medewerkers te blijven opleiden. 

Een direct inzetbare medewerker vanuit onderwijs is geen realistische wens. Aangezien niet alle 
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ondernemingen de ruimte (tijd, middelen, infrastructuur, trainers) hebben om opleidingen te 

organiseren, kan samenwerking helpen deze nood in te vullen. Ondernemingen lijken hier minder van 

overtuigd. Een netwerk kan dus in de eerste plaats focussen op samenwerkingen gericht op onderwijs-

/opleidingsinstellingen (zie hieronder), om naderhand het gesprek open te trekken naar voordelen van 

samenwerking tussen ondernemingen . 

 

SNEL CONCRETE STAPPEN ONDERNEMEN DANKZIJ DE JUISTE VERTEGENWOORDIGERS  

Vanuit verschillende hoeken werd benadrukt dat het belangrijk is om snel concrete stappen te zetten. 
Om dit te realiseren is het belangrijk dat de vertegenwoordigers uit de bedrijven personen zijn: 

- met voldoende beslissingsmacht; 

- met voldoende betrokkenheid;  

- met voldoende inzicht in het productieproces. 

Welke functie dit is, verschilt van organisatie tot organisatie (zaakvoerder, productieverantwoordelijke, 

HR, …). Mogelijk is het sectorfonds op de hoogte van wie waar zit. Indien niet, helpt het om eens te 

bellen naar de onderneming en polshoogte te nemen. Soms wordt verwezen naar HR, terwijl daar niet 

altijd de meeste betrokkenheid, voeling en/of beslissingsmacht zit. Ook kan het zijn dat bepaalde HR-

medewerkers nog sterker focussen op kortetermijnrekrutering, dan meer langetermijnontwikkeling van 

medewerkers. 

 

ORGANISATIE DOOR EEN NEUTRALE PARTIJ 

Er is nood aan een trekkende/organiserende partij voor samenwerkingen tussen ondernemingen. 

Hierbij is het sterk aan te raden dat dit – zeker initieel - een “neutrale” partij is (niet één van de 

deelnemende bedrijven) die toch voldoende betrokken is, de specifieke context in de bedrijven kent 

(bv. concurrentie, contactpersonen) en echt de concrete organisatie op zich neemt (Doodle rondsturen, 

nota’s nemen). Sectorfondsen zijn hiervoor zeer geschikt wanneer het om samenwerkingen binnen een 

sector gaat, maar ook sectoroverstijgende samenwerking staat meer en meer op de agenda. Op termijn 

kan bekeken worden of en hoe de werking verdergezet kan worden zonder deze intermediair. 

 

CONCURRENTIE OVERSTIJGEN: GA HET GESPREK AAN VAN DE START 

Om de concurrentie-barrière te overwinnen is het belangrijk om meteen het gesprek tussen 
ondernemingen te stimuleren: Wat zijn hun bekommernissen op dit vlak? Hoe kan hiermee omgegaan 
worden? 

We zagen in enkele voorbeelden dat er wel manieren zijn om concurrentie een plaats te geven, bv.: 

- Iedereen leert: Ondernemingen in het consortium beslissen mee of een nieuwe onderneming al 
dan niet kan toetreden. 

- Plastics@Tielt: Er werd afgesproken om geen actieve rekrutering te doen van medewerkers bij 
elkaar. 

- Idee i.v.m. samenwerking rond aanbieden duaal traject in voeding: Gelijke verdeling van aantal 
vacatures bij de ondernemingen. 
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(FLEXIBILI)TIJD CREËREN DOOR EEN ANDERE WERKORGANISATIE 

Zeker kmo’s ervaren de moeilijkheid om de werkschema’s zo te organiseren dat er ruimte is voor 

opleiding van medewerkers. Een opportuniteit schuilt dus in ondernemingen helpen ontdekken hoe ze 

het werk anders kunnen indelen om tijd te genereren om de nodige opleidingen te volgen of te geven. 

Wanneer hierrond gewerkt wordt in een netwerk, is het belangrijk om personen uit te nodigen die 

beslissingsmacht hebben om dit daadwerkelijk te veranderen. Afhankelijk van de onderneming kan dit 

HR zijn (als ze bijvoorbeeld ook in het topmanagement zitten) of de zaakvoerder. Rond dergelijke 

algemene vraagstukken over organisatiemanagement zit er kennis bij organisaties zoals VOKA.  

Een concrete opportuniteit 

OPLEIDING AFWISSELEND BIJ EEN AANTAL ONDERNEMINGEN ORGANISEREN 

Een lessenreeks kan opgezet worden rond een bepaald thema. Hierbij sluiten een aantal 

ondernemingen zich aan en wordt de opleiding telkens gegeven in één van de bedrijven. Telkens wordt 

dan ingegaan op specifieke voorbeelden van binnen die onderneming en kan er gebruik worden 

gemaakt van de aanwezige machines en materialen. 

 Organisatie door een “neutrale” partij: sectorfonds of sectorspecifieke opleidingsinstelling voor 
specifieke opleidingen, (bv. PlastIQ of VKC) of bredere opleidingsinstelling (bv. Syntra West) voor 
algemenere opleidingen; 

 Onderwerpen: 

▪ Algemene topics (bv. ISO, kwaliteit) 

▪ Technische kennis (rekening houdend met gevoeligheden omtrent concurrentie) 

 Type ondernemingen: afhankelijk van het thema (één sector of cross-sector), aandacht voor 
potentiële problemen i.v.m. concurrentie. 

5.2. Samenwerking tussen ondernemingen en  onderwijs- en opleidingsverstrekkers 

Samenwerkingen tussen ondernemingen met onderwijs- en opleiding gebeuren al regelmatig. Wanneer 

onderwijsinstellingen opleidingen aanbieden die kaderen binnen de hoge nood van ondernemingen aan 

technische profielen is de motivatie voor de onderneming duidelijk, nl. rekrutering. Ook onderwijs-

/opleidingsinstellingen lijken er zeker het nut van in te zien. Belangrijk is om partijen aan elkaar te 

kunnen linken en te zoeken naar concrete uitwisselingen waarbij alle partijen winnen en waarbij ieders 

verwachtingen vanaf het begin helder vastgesteld worden. 

Er zijn enkele concrete acties mogelijk om verdere samenwerking te faciliteren en stimuleren. We geven 

aan als het om quick wins gaat. De onderstaande concrete acties spelen in op een aantal van de 

aangehaalde motieven, succesfactoren en knelpunten (die we samenvattend oplijsten in onderstaande 

tabel). Bij de organisatie is het belangrijk om al deze factoren steeds in het achterhoofd te houden. 



 

 

Dataverzameling en netwerkopzet inhouse academies in Midden-West-Vlaanderen | IDEA Consult | 30 oktober 2020 31 

Tabel 7. Overzicht motieven, succesfactoren en knelpunten 

Motieven/voordelen 

ondernemingen 

Motieven/voordelen 

onderwijs/opleiding 

Succesfactoren Knelpunten 

Rekrutering Studenten beter voorbereid 

op realiteit 

Triple win Flexibili(tijd) 

Branding Studenten motiveren Communicatie: kwantiteit 

en kwaliteit 

Kortetermijndenken in 

onderneming 

Instroom bepaalde 

opleidingen 

Leerkrachten en docenten 

op de hoogte 

Trekkers in instellingen en 

onderneming 

Contactpersoon 

Beter voorbereide studenten Gebruik infrastructuur Intermediaire organisatie Individuele contacten 

Selectie Mobiliteit 

Ontwikkeling medewerkers 

Netwerk 

Verjonging 

Opleiding- en 

coachingsvaardigheden 

Onderzoek/innovatie 

Gebrek aan pedagogische 

vaardigheden/opleiders 

Concrete opportuniteiten 

Quick wins 

LES OP MACHINES IN ONDERNEMINGEN: EEN AANTAL BEDRIJVEN MELDDEN ZICH (QUICK WIN) 

Uit de interviews bleek dat een aantal ondernemingen ervoor open staan om een leerkracht naar hun 

onderneming te laten komen om les te geven aan een groepje leerlingen, gebruik makend van hun 

machines of infrastructuur. Specifieke ondernemingen waarvan we nu al weten dat ze hiervoor open 

staan zijn doorgegeven aan de opdrachtgever. 

De volgende stappen zijn dus de link leggen naar onderwijs om te kijken of en bij wie er interesse is, en 

ervoor zorgen dat een eerste contact wordt opgezet.  

Verder werd door een onderneming ook geopperd dat machines die stuk zijn, naar een school zouden 

kunnen gaan, zodat leerlingen deze van dichtbij kunnen bekijken en kunnen repareren. 

 

ONDERNEMINGEN EN ONDERWIJS-/OPLEIDINGSINSTELLINGEN LEGGEN DE KAARTEN OP TAFEL: DE WIN/WIN/WIN 

SPEEDDATE (QUICK WIN) 

Persoonlijke contacten zijn heel belangrijk. Ook is er weinig zicht op welke partijen geïnteresseerd zijn 

en wat de mogelijkheden zijn. Speeddate events kunnen hier een eenvoudige oplossing bieden. 

Vertegenwoordigers van ondernemingen en onderwijs-/opleidingsinstellingen (secundaire scholen, 

CVO, Syntra, hogescholen) dienen af te komen met: 

 één of meer concrete vragen/noden; 
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 een lijst met samenwerkingsvormen waar ze voor openstaan. 

Zo kunnen ze ter plaatse persoonlijke contacten leggen om mee aan de slag te gaan. Er kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds secundaire scholen, CVO, Syntra en anderzijds 

hogescholen (aangezien deze ook onderzoek en dienstverlening kunnen aanbieden). In een korte 

algemene introductie lijst men best de mogelijke voordelen op voor beide partijen (zie Tabel 7), alsook 

concrete mogelijke uitwisselingen (duaal leren, stages, bedrijfsbezoek, workshop, eindwerk, materiaal, 

machines, onderzoek, …) om de gesprekken te inspireren en voldoende concreet te maken. 

Deze speeddate events kunnen zich focussen op technische opleidingen en bedrijven overheen de 

verschillende sectoren. Mogelijk is het wenselijk om te focussen op kleinere ondernemingen of 

ondernemingen die nog geen/weinig samenwerkingen hebben lopen. Best doet men voldoende moeite 

om te zorgen dat er een evenwichtige aanwezigheid is van onderwijs en ondernemingen. Zaken die 

kunnen helpen zijn het goed op voorhand inplannen, telefonisch contact en de mogelijke voordelen 

benadrukken. 

 

Langere termijn 

ANDERE MANIER VAN SAMENWERKEN: LEERKRACHTEN GEVEN LES IN ONDERNEMING  

De projecten WIO en VINTO kunnen verder uitgerold worden naar andere ondernemingen, instellingen 

en sectoren. Leerkrachten/docenten geven binnen hun onderwijsopdracht les aan een onderneming. 

De onderneming betaalt aan de school. Op deze manier kan er ook contact blijven bestaan tussen de 

vragen op de werkvloer en deze in onderwijs/onderzoek. 

 

ANDERE MANIER VAN SAMENWERKEN: LEERKRACHTEN KRIJGEN LES IN EEN ONDERNEMING TERWIJL LEERLINGEN EEN 

RONDLEIDING KRIJGEN 

Een leerkracht volgt samen met medewerkers les in de onderneming. Zo blijft hij/zij voeling houden met 

wat er leeft op de werkvloer (ook nieuwe ontwikkelingen etc.). Tegelijkertijd krijgen de leerlingen een 

rondleiding in de onderneming om het capaciteitsprobleem in de scholen op te lossen. 

 

Box 10. Hogescholen: een innovatieve partner voor ondernemingen 

De POM zou meer kunnen communiceren over wat hogescholen te bieden hebben aan 

ondernemingen. 

Hogescholen doen naast hun onderwijstaak ook vaak aan onderzoek en dienstverlening. Op deze 

manier hebben ze voldoende inkomsten om te investeren in nieuwe machines en technologie. 

Bijgevolg kunnen ze ondernemingen ook helpen om mee te zijn met nieuwe ontwikkelingen. 

Bovendien kunnen ze ondernemingen helpen met onderzoek. In ruil kunnen ze bijvoorbeeld 

studenten concrete cases laten bestuderen bij de onderneming.  

Het zicht op wat hogescholen juist kunnen betekenen voor ondernemingen is nog vrij beperkt, tenzij 

er al persoonlijke contacten zijn. Hier kan de POM een rol opnemen door deze kennis beter te 

verspreiden. 
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ONDERNEMINGEN EN ONDERWIJS STRUCTUREEL LINKEN: DE TUSSENPARTIJ OF HET TUSSENPLATFORM 

Het is voor zowel ondernemingen als onderwijs-/opleidingsverstrekkers nog onduidelijk welke partijen 

relevant zouden zijn om mee samen te werken, wie ervoor openstaat en wie ze specifiek kunnen 

contacteren. Ook de mogelijke uitwisselingsvormen zijn nog niet top-of-mind.  

 Een goede oplossing zou een actor zijn die op de hoogte is van alle partijen, de contactpersonen 
en de noden en die als link kan optreden. Een mogelijkheid hiervoor zijn de sectorfondsen of een 
kantoor dat expliciet deze verantwoordelijkheid draagt en bij alle actoren gekend is. In Oostenrijk 
bestaat er een zeer gekend systeem van regionale kantoren die dit opnemen voor duaal leren.6 In 
dit geval kan het door de POM ingericht worden, aangezien sterke lokale verwevenheid een 
meerwaarde is. 

 Een andere (of beter: aanvullende) optie, die ook voorgesteld werd door ondernemingen, is een 
platform op te zetten waarop scholen en opleidingen opgelijst worden, alsook ondernemingen en 
de respectievelijke contactpersonen. Ook kunnen de verschillende actoren er hun vragen en 
aanbod op formuleren. De uitdaging hierbij is dat zo’n platform goed bekend gemaakt moet 
worden onder beide doelgroepen, dat het onderhouden moet worden en steeds terug onder de 
aandacht gebracht moet worden. Een belangrijke eerste stap is inventarisatie van bestaande 
platformen (ook die onderzoek en ondernemingen linken) en te kijken of er daar integratie mogelijk 
is.  

 

DUAAL LEREN VERDELEN ONDER MEERDERE ONDERNEMINGEN: NAAR HET VOORBEELD VAN PLASTICS@TIELT 

Een volledig traject duaal leren aanbieden is soms moeilijk voor ondernemingen omdat ze onvoldoende 

begeleidingstijd kunnen vrijmaken of niet alle kennis in huis hebben. Ondernemingen binnen een sector 

kunnen samenwerken om een deel van de praktijkopleiding van leerlingen afwisselend te laten 

doorgaan in hun ondernemingen. Naar het voorbeeld van Plastics@Tielt kan er steeds een leerkracht 

met een groepje leerlingen naar de bedrijven gaan. Zo is er ook pedagogische ondersteuning, naast de 

ondersteuning vanuit de onderneming door een medewerker die zich hier kandidaat voor stelt.  

Hoe ondersteunen? Voor de organisatie kan een neutrale partij instaan die partijen samenbrengt, 

bekijkt wie wat kan en wenst op te nemen, en die vergaderingen organiseert (bv. sectorfonds). De POM 

kan sectorfondsen aanmoedigingen te zoeken naar geïnteresseerde partijen of zelf deze rol op zich 

nemen voor sector overschrijdende samenwerkingen.  

Binnen Plastics@Tielt koos men om samen te werken met ondernemingen van verschillende grootte, 

maar niet met de heel grote ondernemingen om het machtsevenwicht te bewaren. Net zoals hierboven 

besproken is het belangrijk om het knelpunt van concurrentie eerst tussen de deelnemende bedrijven 

te bespreken. 

 

HOE SPECIFIEKE TEXTIELOPLEIDINGEN ORGANISEREN? 

 
6 Bv. Federal Ministry Republic of Austria Digital and Economic Affairs (2020). Apprenticeship system:The dual system of vocational edcuation 
and training in Austria 
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In de sector Textiel is het aantal aangeboden opleidingen en het aantal leerlingen sterk afgenomen.7 Bij 

de ondernemingen zit er wel nood aan deze profielen. In een netwerk kan er gewerkt worden aan een 

oplossing. De vraag is op welke manier er toch mensen opgeleid kunnen worden. Zoals een van de 

bedrijven stelde: inzetten op instroom is enkel nuttig als er opleidingen zijn. Dit vraagstuk kan in een 

netwerk bekeken worden met ondernemingen in de textielsector in West-Vlaanderen en relevante 

onderwijs-/opleidingsinstellingen (bv. hogeschool HoWest, Design Flexible Materials; secundaire 

scholen, zoals Kortrijk PTI) en een sectororganisatie (Cobot, Covalent, Fedustria). Mogelijke pistes die 

besproken kunnen worden: 

 Opnieuw oprichten van opleiding in onderwijs-/opleidingsinstellingen 

 Opleiding wordt georganiseerd door ondernemingen samen 

 Opleiding wordt georganiseerd door ondernemingen en secundair onderwijs samen 

Ook het verhogen van de instroom is een onderwerp dat aan bod kan komen. Een voorstel is 

ondernemingen samenbrengen om samen leerlingen te bezoeken in het secundair onderwijs. Deze tour 

kan georganiseerd worden door één van de drie bovenstaande actoren. Hier kan als voorbeeld naar 

Plastics@Tielt gekeken worden. 

 

  

 
7 Zo werd een opleiding via VDAB stopgezet,  
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6 / Vervolgstappen  

Dit hoofdstuk werd opgesteld na gesprekken met de klankbordgroep en de POM. Op basis hiervan zijn 

we gekomen tot een stappenplan voor het vervolg van dit traject met drie sporen: 

1. Kennisborging: Wat hebben we in huis? Uitwisseling en concrete tools voor kmo’s 

2. Samen leren: Opleiding organiseren in verschillende ondernemingen 

3. Alle kaarten op tafel: Speeddates ondernemingen en onderwijs-/opleidingsinstellingen 

Voor elke spoor omschrijven we de doelstelling (ambities) en de doelgroep, de betrokken actoren, een 

agenda voor een eerste samenkomst en bespreken we een mogelijk vervolg. 

6.1. Kennisborging: Wat hebben we in huis? Uitwisseling en concrete tools voor 

kmo’s 

Doelstelling: Kennisborging als opstap naar een lerend netwerk voor kmo’s. 

Via het onderwerp kennisborging en het vooruitzicht van concrete tools overtuigen we kmo’s om  

aanwezig te zijn. We stimuleren peer-to-peer uitwisseling rond het onderwerp. Bovendien polsen we 

naar aanvullende leervragen en thema’s die hen interesseren met het oog op een lerend netwerk. 

Binnen dit netwerk is dan het onderliggende doel kmo’s te sensibiliseren rond hoe ze ruimte kunnen 

maken voor opleiding, en breder het belang aan te tonen van levenslang leren en samenwerking.  

Doelgroep: kmo’s, cross-sectoraal (speciale aandacht voor zij die nog niet veel inzetten op opleiding en 

samenwerking hierrond). 

Te betrekken actoren: In een voorbereidende fase stemt POM af met UNIZO en VOKA over wat zij 

hierrond reeds doen en wat hun rol kan zijn. Afhankelijk van wat hieruit komt, kan het netwerk 

georganiseerd worden door een van hen of de POM. 

Agenda eerste samenkomst:  

 Kennismaking 

 Uitleg van de doelstelling  
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 Kennisborging (doel = concrete oplossingen bieden) 

- Spreker rond het thema (bv. ex-medewerkers SERV) 

- Geanimeerde uitwisseling en kennisdeling tussen de ondernemingen a.d.h.v. World Café-
methode. Een dergelijke methode zal ook verdere kennismaking tussen de ondernemingen 
stimuleren. 

Werkwijze World Café: De groep wordt gesplitst over verschillende tafels (of breakout rooms, 
indien online). Aan elke tafel wordt één specifieke uitdaging of vraag i.v.m. kennisborging 
besproken. De deelnemers bespreken op basis van hun ervaringen concrete oplossingen, 
barrières en succesfactoren. Bevindingen worden genoteerd. De groepjes roteren tussen de 
tafels en werken verder op de ideeën van elkaar. Het World Café eindigt met een plenaire 
sessie, waarin per onderwerp de “wisdom of the crowd” wordt overlopen. 

- Presentatie over bestaande kennisborgingsinstrumenten (kennis beschikbaar binnen POM), 
ook vertrekkende van wat er in het World Café naar boven kwam. 

 Netwerk 

- Peilen naar leervragen en belangrijkste thema’s i.v.m. opleiding, competenties en levenslang 
leren. (Dit kan zeker breder gaan dan kennisborging, maar een concrete optie is opvolging van 
de implementatie van de besproken kennisborgingstools); 

- Peilen naar mogelijke gastsprekers/goede praktijken die hen interesseren; 

- Oplijsten en bespreken van succesvoorwaarden; 

- Engagement van deelnemers: duidelijk krijgen van de verschillende deelnemers; 

- Afspraken over wanneer en waar sessies plaatsvinden. 

Een mogelijke vervolgbijeenkomst van het netwerk: 

- Terugkommoment waarin de vertaling naar de bedrijfscontext van de besproken 
instrumenten of strategieën i.v.m. kennisborging wordt voorgesteld aan elkaar, met een focus 
op welke struikelblokken men heeft ervaren, hoe men daar al dan niet mee om is gegaan. Ook 
kunnen aanvullende vragen en uitdagingen besproken worden. Het doel is gezamenlijk leren 
van de ervaringen. 

6.2. Samen leren: Opleiding organiseren in verschillende ondernemingen 

Doelstelling: Ondernemingen samenbrengen om samen opleiding rond een gemeenschappelijk thema 

te organiseren in de verschillende ondernemingen. 

Doelgroep: Voortrekkers, ondernemingen die ervoor openstaan. Beginnen met de 23 ondernemingen 

die aangaven in de vragenlijst open te staan voor samenwerking met andere ondernemingen én 

geïnteresseerd waren om op de hoogte gehouden te worden over initiatieven door de POM (zie bijlage 

3.3). Idealiter komen hier een zevental ondernemingen uit die zich echt willen engageren. (Later kan dit 

verder uitgerold worden naar andere ondernemingen).  

Te betrekken actoren: POM als organiserende actor (en/of via een tender een andere actor inschakelen 

om de lessen zelf te organiseren: sectorfonds, SBM, …). 

Als voorbereidende stap overlegt POM met SBM, VOKA, UNIZO om te achterhalen welke 

opleidingsnoden zij zien. Zo selecteren ze één of meerdere thema’s om een concrete eerste 
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samenkomst rond op te zetten. Op dat moment kunnen dan ook eventuele andere thema’s op tafel 

gelegd worden. 

Agenda eerste samenkomst rond een (of enkele) concre(e)t(e) thema(’s): 

 Kennismaking 

 Voorstellen relevante resultaten onderzoek om hen te triggeren 

 Uitleg van de doelstelling, aftoetsen van het/de geselecteerde thema(‘s) (nagaan of er nog thema’s 
zijn waar interesse voor is) 

 Peilen naar leervragen  

 Oplijsten en bespreken van succesvoorwaarden, met name aandacht voor concurrentie. Om het 
gesprek aan te gaan over hoe om te gaan met concurrentie maken we gebruik van de werkvorm 
Omgekeerde Brainstorm. 

Werkwijze Omgekeerde Brainstorm: De omgekeerde brainstorm vertrekt van de tegengestelde 
vraag die we willen beantwoorden: ‘Hoe kunnen we elkaar zoveel mogelijk stokken in de wielen 
steken?’. Alle ideeën worden genoteerd. Bijvragen helpen om zaken concreet te maken. 
Vervolgens worden de ideeën omgezet in het positief tegenovergestelde: wat moeten we juist wel 
doen? De groep stemt over de belangrijkste denkrichtingen en deze worden verder uitgewerkt.  

 Afstemmen en afspraken rond praktische organisatie: gebruik interne opleiders, ruimtes, 
materiaal, … ? 

 Engagement van deelnemers: duidelijk krijgen van de verschillende deelnemers. (Wie kan wat 
aanbrengen?) 

 Afspraken over wanneer en waar sessies kunnen plaatsvinden. 

Mogelijke verdere uitrol/opschaling: Een eerste samenwerking kan later uitgebreid worden, naar meer 

structurele samenwerking. Ook kan men dit type van samenwerking opschalen naar meer 

ondernemingen, andere groepen van ondernemingen, andere thema’s, …  

Een ambitie voor POM kan zijn om een concreet projectvoorstel uit te werken (bv. ESF/EFRO/…). 

Wanneer dit project wordt goedgekeurd, kan de concrete samenwerking financieel ondersteund 

worden en kan dit een verdere uitrol/opschaling faciliteren. 

6.3. Alle kaarten op tafel: Speeddates ondernemingen en Onderwijs-

/Opleidingsinstellingen 

Doelstelling: Concrete contacten leggen tussen ondernemingen en onderwijs-/opleidingsinstellingen 

met een focus op technische richtingen. Ze kennen elkaar en komen tot samenwerkingen. Bijkomend 

doel: concrete partijen identificeren die interesse hebben voor het opzetten van een traject gelijkaardig 

aan duo-leren Plastics@Tielt. 

Doelgroepen:  

 Ondernemingen die ervoor openstaan. Een startpunt is de lijst in bijlage 3.3, ondernemingen die 
aangaven geïnteresseerd te zijn in samenwerking met onderwijs/opleiding. De uitnodiging kan 
echter ook breed uitgestuurd worden naar ondernemingen door de POM.  
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 (C)TA’s en leerkrachten van secundaire scholen met technische richtingen, 
opleidingsverantwoordelijken van hogescholen met technische HBO5-richtingen en 
bacheloropleidingen, CVO’s met technische opleidingen, Syntra West en VDAB. 

- Hiervoor vertrekt de POM van de instellingen en richtingen geïdentificeerd i.k.v. de huidige 
studie (zie Bijlage B.4 /).  

- Verdere aanvulling van mogelijk specifiekere uit te nodigen richtingen is mogelijk i.s.m. RTC 
en organisaties van sectoren die niet betrokken waren bij de huidige studie. 

! Het is belangrijk de deelnemers voldoende op voorhand uit te nodigen. We raden aan deelnemers uit 

onderwijs telefonisch te contacteren. 

Te betrekken actoren: POM als organisator, VINTO, RTC, …  

Agenda eerste samenkomst: 

 Uitleg van de doelstelling 

 Voorstellen relevante resultaten onderzoek om hen te triggeren, zeker: 

- motieven en succesfactoren voor samenwerkingen tussen ondernemingen en onderwijs- of 
opleidingsinstellingen bespreken en visualiseren; 

- concrete voorbeelden van mogelijke samenwerkingen toelichten; 

- geïdentificeerde quick wins voorstellen: gebruik van machines en duo-leren. 

 Iedereen schrijft op voor zichzelf wat hij/zij kan aanbieden en wat hij/zij zoekt 

 Tweemaal vier speeddates van 10 minuten 

- Indien er voldoende deelnemers zijn, kan er een opsplitsing gemaakt worden tussen partijen 
die meer geïnteresseerd zijn in samenwerkingen rond innovatie (bv. onderzoek, 
bachelorproeven, …) en samenwerkingen meer gericht op het operationele (bv. stages met 
secundair onderwijs, …). 

 Plenaire terugkoppeling over ervaringen en verdere noden naar ondersteuning toe 

 Duo-leren: Bevragen welke partijen interesse hebben voor een traject en hoe ze dat zien. 

 Aanvullend vullen de deelnemers die dit wensen een schriftelijk document in (bv. Google docs). Ze 
geven aan wat ze zoeken, wat ze kunnen aanbieden en hoe ze gecontacteerd kunnen worden. Het 
doel is een helder overzicht te geven om eventuele onbenutte opportuniteiten naar samenwerking 
alsnog te identificeren en opvolging van gelegde contacten te faciliteren.  

Mogelijke verdere uitrol: Een ambitie kan zijn om een concreet projectvoorstel uit te werken voor het 

traject duo-leren dat hieruit voortvloeit (bv. ESF/EFRO/…). Indien dit voorstel wordt goedgekeurd, kan 

een dergelijke samenwerking beter ondersteund worden, wat kan bijdragen aan de duurzaamheid en 

leereffecten kan versterken.  
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B.1 / Data-inzameling 

1.1. Desk research 

Ter voorbereiding van het veldwerk voerden we desk research uit. O.a. onderstaande bronnen werden 

geraadpleegd:  

- Arvastat 

- Broek, S. (2020) Dual learning in Flanders: Professionalisation of teachers – project supported 
by DG REFORM 

- Dataloep (richtingen in de regio Midwest) 

- Filip, L. (2015). Human resource management: Back to basics, Lannoo Campus. 

- Innovet studie voorbeelden 

- RTC-websites van de verschillende provincies 

- Websites van de actoren die we interviewden  

- Websites van geïdentificeerde opleidingsinstellingen 

1.2. Interviews actoren 

In deze fase deden we verkennende interviews met verschillende op voorhand geïdentificeerde 

actoren. Het ging hier voornamelijk om sectorfondsen, werknemers- en werkgeversorganisaties. 

Doorheen het proces namen we daar nog de POM West-Vlaanderen en RTC West-Vlaanderen bij. De 

volgende tabel toont een overzicht van de geïnterviewde personen per respectievelijke actor.  
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Tabel 8: Overzicht geïnterviewde actoren (geanonimiseerd) 

Naam organisatie Soort organisatie Datum 

VOKA Vertegenwoordiging werkgevers 10/09 

UNIZO Vertegenwoordiging werkgevers 23/09 

ACV Vertegenwoordiging werknemers Niet 

ABVV Vertegenwoordiging werknemers Niet 

Alimento Sectorfonds voeding 18/09 

Cobot Sectorfonds textiel 09/09 

PlastIQ Sectorfonds kunststof 15/09 

TOFAM Sectorfonds metaal  15/09 

RTC West-Vlaanderen Ander 16/09 

VDAB Ander 09/09 

POM West-Vlaanderen Ander  21/09 

Noot. We hebben niemand van de werknemersorganisaties kunnen spreken.  

De interviews werden allemaal online afgenomen via Microsoft Teams. Op basis van het bestek en de 

deskresearch stelden we een semigestructureerde interviewleidraad op.  

1.3. Brede online survey bij ondernemingen 

In de week van 21 september werd een brede vragenlijst uitgestuurd naar ondernemingen actief in 

Midwest via POM West-Vlaanderen, PlastIQ, Cobot en Alimento.8 Er werd één herinnering gestuurd en 

de vragenlijst werd afgesloten op 29 september. Gegeven de manier van rekruteren en gegeven de 

korte tijdspanne waarop de survey uitgestuurd werd, was het onmogelijk om representativiteit na te 

streven. Toch kan deze bevraging interessante inzichten bieden m.b.t. de sample die deelnam.9 

SAMPLE 

De sample bestaat uit 127 unieke deelnemers, waarvan 91 volledig ingevuld.10 De meeste respondenten 

waren zaakvoerders/CEO (64) en HR-verantwoordelijken (46). 

De sample omvat een grote vertegenwoordiging van kmo’s, zoals weergegeven in onderstaande figuur. 

 
8 De vragenlijst werd eerst voorgelegd aan de klankbordgroep voor feedback en werd finaal goedgekeurd door de opdrachtgever. 
9 Er kan een zelfselectie-bias plaatsvinden waarbij vooral ondernemingen die al geïnteresseerd zijn in en/of bezig zijn met opleidingen en/of 
samenwerkingen hieromtrent sterker gemotiveerd waren om de vragenlijst in te vullen. Dit kan er toe leiden dat de cijfers het beeld geven dat 
er meer gebeurt omtrent opleiding dan in realiteit het geval is. 
10 Uit de initiële data, verwijderden we de respondenten die aangaven geen technische profielen tewerk te stellen. Ook verwijderde we twee 
ondernemingen die volledig buiten West-Vlaanderen gelegen zijn. 
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Figuur 8. Aantal medewerkers van de onderneming in Midwest (Voltijds Equivalent). 

 

De respondenten stelden gemiddeld 35 VTE met technisch profiel tewerk (min = 1, max = 400).11 Onze 

sample bestaat uit ondernemingen uit diverse sectoren, een overzicht wordt gegeven in onderstaande 

tabel. 

Tabel 9. Aantal respondenten vragenlijst per sector 

 

 
11 Een onderneming gaf aan dat 60% van de VTE technische profielen zijn. Totale VTE van het bedrijf waren 100-249. Als schatting namen we 
het gemiddelde, dus : totaal VTE175 , 60% daarvan is 105 technische profielen. 
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1.4. Interviews met ondernemingen uit de speerpuntsectoren 

We deden online of telefonische interviews met 8 vertegenwoordigers van 7 ondernemingen uit de drie 

speerpuntsectoren. Inhoudelijk focusten de interviews op bestaande samenwerkingen met onderwijs- 

en opleidingsinstellingen, ondernemingen en i.v.m. werkzoekenden en opportuniteiten hieromtrent. 

Ook bespraken we hun kijk op een netwerk omtrent opleiding.12 

De duur van deze interviews schommelde, afhankelijk van de beschikbaarheid van de geïnterviewde, 

tussen 45 minuten tot anderhalf uur. We poogden om ten minste de helft kmo’s te spreken, maar 

wegens de beperkte tijd waarin de interviews gepland dienden te worden, bleek het moeilijker voor 

kmo’s om hier tijd voor vrij te maken dan voor grote ondernemingen.  

Voor onze contacten vertrokken we vanuit de bedrijven die zich via de vragenlijst bereid hadden 

getoond om een opvolginterview te geven. We hebben aanvullend via Alimento extra ondernemingen 

opgevraagd en gecontacteerd. Twee van de gecontacteerde ondernemingen gaven aan dat ze geen tijd 

konden vrijmaken, vier ondernemingen reageerden niet of niet tijdig op onze meermalige 

contactopnames via mail en telefoon. 

Tabel 10. Geïnterviewde ondernemingen (geanonimiseerd) 

Sector VTE Contactpersoon 

Agro-/voeding 350 (220 technische 

profielen) 

HR consultant 

Agro-/voeding 249-500 werknemers HR 

Kunststof 249-500 (+ deel van 

grotere onderneming) 

HR 

Kunststof 249-500 (+ deel van 

grotere onderneming) 

Operationeel manager 

Kunststof 249-500 (+ deel van 

grotere onderneming) 

HR 

Kunststof 10-49 Productieverantwoordelijke  

Textiel 100-249 CEO 

Textiel 500-999 (+ deel van 

grotere onderneming) 

HR  

 

 Aanvullend deden we ook een telefonisch interview met SBM in verband met “Iedereen leert”, 
netwerken rond opleidingsaanbod die ze organiseren en waar sommige van de geïnterviewde 
ondernemingen aan deelnamen. 

 
12 De vragenlijst werd nagelezen en goedgekeurd door de opdrachtgever. 
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1.5. Focusgroepen onderwijs 

We organiseerden twee online focusgroepen met actoren uit onderwijs- en opleidingsinstellingen van 

richtingen die als relevant werden beoordeeld voor de scope van onze studie: technische profielen voor 

de speerpuntsectoren textiel, agro-/voeding en kunststof. De volledige lijst met geïdentificeerde 

richtingen, zit in bijlage. Hieronder lijsten we de deelnemers op.  

Tabel 11. Deelnemers online focusgroepen 

Instelling Naam Dag focusgroep 

Circular materials center Eline Persyn (POM) donderdag 

Prizma campus VTI Izegem Thierry Olievier dinsdag 

Syntra West Bram Lemmens dinsdag 

CVO Miras Ria Bouten donderdag 

CVO Creo Dimitri Hallaert dinsdag 

CVO Creo Kathia Goddeeris donderdag 

Vives Roeselare Yves Debleecker donderdag 

Vives Brugge Martin Wyllenman donderdag 

Vives  Tom Van Beneden donderdag 

Vives Kortrijk Luc Deruytter donderdag 

Howest Hans Soenen dinsdag 

Howest Becky Verthé donderdag 

RTC West-Vlaanderen Ann Bulcaen dinsdag 

Tijdens het contacteren van de mogelijke deelnemers en het plannen van de focusgroepen merkten we 

dat de respons bij secundair onderwijs lager lag dan bij de andere onderwijsniveaus. Hierdoor was het 

secundair onderwijs licht ondervertegenwoordigd in de focusgroepen. Om dit te compenseren namen 

we apart telefonisch contact op met secundaire scholen en hadden we uiteindelijk nog korte 

telefonische gesprekken met Geert Dhont van het PTI in Kortrijk en met Gert Rots van het Ter Groene 

Poorten in Kortrijk. 

Participanten vulden op voorhand een korte vragenlijst in rond huidige samenwerkingen met 

ondernemingen. Verder kregen participanten op voorhand een template doorgestuurd met enkele 

vragen. Tijdens de focusgroep werden ze gevraagd om even zelf te reflecteren, vooraleer we overgingen 

tot een groepsdiscussie. De onderwerpen die aanbod kwamen waren:  

 Ervaringen met bestaande samenwerkingen 

 Redenen voor samenwerking 

 Voordelen voor ondernemingen 

 Nieuwe vormen van samenwerking 

 Mogelijkheden van een netwerk omtrent opleiding/leren 
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Tijdens de focusgroep werden de opmerkingen van de deelnemers centraal genoteerd in de template 

om verdere reacties te stimuleren. 
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B.2 / Concrete opportuniteiten o.b.v. interviews met 

ondernemingen 

Tabel 12. Concrete opportuniteiten (geanonimiseerd) 

TEXTIEL 

 Nood: Specifieke textielberoepen – specifieke scholing. 

Hoe faciliteren? POM-West-Vlaanderen kan de mogelijkheid onderzoeken om 

terug textielrichtingen aan te bieden. Vroeger waren er specifieke richtingen, die 

zijn omgezet naar avondschool, waarna het aantal inschrijvingen is teruggevallen 

en de opleiding is afgeschaft. De ondernemingen hebben nood aan specifiek 

geschoold personeel.  

De vraag is hoe deze scholing georganiseerd dient te worden: 

 Door alle ondernemingen individueel.  

 Door een samenwerking tussen de ondernemingen, eventueel getrokken 
door Cobot, Covalent of Fedustria.  

 Door het opnieuw inrichten van dergelijke richtingen in onderwijs/-
opleidingsinstellingen.  

 Door een unieke samenwerking tussen zowel onderwijs als ondernemingen. 
Om instroom in de richtingen te stimuleren kunnen ondernemingen 
samengebracht worden om samen leerlingen te bezoeken in 
beroepsscholen én hen de specifieke eigenschappen van de textielindustrie 
overbrengen. Deze tour kan georganiseerd worden door één van de drie 
bovenstaande actoren. Hier kan als voorbeeld naar Plastics@Tielt gekeken 
worden.  

 (quick win) 

De begeleider van een onderwijsinstelling kan samen met leerlingen machines 

van het bedrijf gebruiken voor hun opleiding. Ze willen er zelf zo weinig mogelijk 

in investeren, maar staan wel open voor het gebruik van hun machines door hen. 

Op die manier moet er niet veel tijd en middelen in geïnvesteerd worden en 

kunnen scholen en leerlingen gebruik maken van de machines en leren ze het 

bedrijf kennen.  

Hoe faciliteren? Link leggen naar scholen toe (zie ook hieronder) 

KUNSTSTOF 

 (quick win)  

ONDERWIJS 

 Een leerkracht die met leerlingen naar bedrijf komt om te werken op 
machine/proeven te doen (matrijzenmakerij – vervaardigen van matrijzen, 
machines, automatisatie – robots). 

Win: zien werking bedrijf, naambekendheid + aanwerving. 
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Organisatie? Eerst samenzitten met leerkracht – richtlijnen etc. 

 Als machine defect is – die voor 1 of 2 maanden naar school om te laten 
herstellen.  

Win voor bedrijf? Reparatie  

Win school? Zien producten uit industrie 

Hoe faciliteren? Overzicht van scholen en opleidingen ontbreekt. POM kan 

zoeken op welke manier deze nood het best ingevuld kan worden. Bijvoorbeeld: 

 Via een lijst met scholen die relevant zijn in de sector. Overzicht van met wat 
ze bedrijven kunnen helpen.  

 Platform waar partijen elkaar kunnen contacteren/contactgegevens. 

 Aanstellen van een duidelijk aanspreekpunt: persoon/instantie die die brug 
maakt voor alle linken onderwijs – ondernemingen (ook duaal leren, …)  cfr. 
Duaal leren Oostenrijk → afstemmen met hoger niveau, bv. Syntra 
Vlaanderen? 

 

ONDERNEMINGEN 

Opleiding samen organiseren voor/door aantal bedrijven. Dit zou bestaan uit een 

opleidingsdag bij de verschillende bedrijven ter  plaatse. Les kan gegeven worden 

aan de hand van specifieke voorbeelden van in het bedrijf (eventueel ook gebruik 

van machines, materialen). Organisator zou een neutrale partij kunnen zijn zoals 

Cobot, PlastIQ, Covalent, …  

Hoe faciliteren? Rondhoren welke facilitators dit zouden zien zitten, gesprek laten 

opstarten met ondernemingen.  

 Bij een concreet voorstel tot samenwerking waarbij wordt geformuleerd met 

welke partij dit zou zijn, op welke manier, … ze hier zeker over willen nadenken. 

Hoe faciliteren? heldere communicatie met concreet geformuleerde plannen, 

stappen, beschrijving hoe deze samenwerking er zou uitzien en hoe zij zich zelf 

hier in zouden kunnen positioneren.  

 In geval van een interessante en concrete samenwerking met onderwijs is 

hierrond bereidheid.  

Hoe faciliteren? 

Inspiratie bieden. Concrete voorstellen lanceren naar ondernemingen en 

onderwijs toe. Geïnteresseerde partijen voorstellen. 

Agro / voeding 

 
 Geeft aan dat het centraliseren van informatie m.b.t. mogelijke scholen, 

opleidingen, stagevacatures, contactpersonen, een stimulerende en 
faciliterende factor is voor samenwerkingen tussen (hun) onderneming(en).  
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Hoe faciliteren? Opbouw van een centrale website. Optie is om bijdrage van de 

bedrijven te vragen voor de opbouw en het onderhoud van de website. Ardo is 

bereid om hun bijdrage te doen.  

 Idee van een techniekacademie: samenwerking tussen verschillende 
bedrijven om een opleidingstraject te doen van enkele jaren voor recent 
afgestudeerden, in combinatie met werken in die verschillende 
samenwerkende bedrijven. De samenwerkende bedrijven stellen een 
contract op waarbij ze afspreken om elks slechts een paar vacatures te 
hebben voor diegene die in dat opleidingstraject zitten en een eerlijke 
verdeling verzekeren van die trajectlopers over de verschillende bedrijven 
heen.  

Hoe faciliteren? Template opmaken voor het opstellen van dergelijke contracten 

tussen ondernemingen.  

 Bevinding dat er grote concurrentie is om stageplaatsen en rondleidingen te 

geven aan technische scholen. Dit wegwerken bevordert samenwerkingen.  

Hoe faciliteren? Samenwerken met verschillende bedrijven voor de organisatie 

van stages en bedrijfsbezoeken voor mensen die interesse hebben in techniek → 

Mogelijkheid tot linken aan bestaande initiatieven die dit aanbieden? 
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B.3 / Additionele informatie 

3.1. Uit vragenlijst: samenwerkingen secundair – sectoren 

Tabel 13. Samenwerkingen secundair-sectoren; agro-/voeding 

 

Tabel 14. Samenwerkingen secundair-sectoren; textiel 

 

Tabel 15. Samenwerkingen secundair-sectoren; kunststof 
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3.2. Uit vragenlijst: specifieke opleidingen techniek en technologie in de 

speerpuntsectoren 

Tabel 16. Specifieke opleidingen 

Kunststof 

Daar we een productiebedrijfje zijn die aan Rotatiegieten van Kunststoffen doet, zijn er geen 
opleidingen in België. Wel in Frankrijk maar te ver van ons. Daardoor zijn we genoodzaakt om een 
interne opleiding te geven. We zijn als enig bedrijf in West Vlaanderen. Oost Vlaanderen telt er twee 
en Limburg ook een tweetal. 

Enkele technieken worden aangeleerd zoals werkplaatstechnieken, lasertechnieken, met bepaalde 
installaties leren werken 

Matrijsonderhoud injectie onderhoud 

Opleidingen voor bestuur en programmatie robotten en machines. 

Technische kennis nodig voor de job: opstarten van machines, bijsturen, programma's gebruiken...  

Textiel 

Nieuw weefgetouw van Grosse naar Bonas-Vande Wiele dus nieuwe software 

Specifieke machine-instellingen en -gebruik, plc's, ... 

Voorbereiding weverij + weverij  

Agro-/voeding 

Ba4, ba5, plc sturing, automatisering van de lijnen, rollerbanen, oplossen van storingen, preventief & 
curatief onderhoud 

Basis technieken in verband met onderhoud, werking, problem solving 

Basis van bedrijfselektriciteit 

Instelling van de machines, en mee de reparaties helpen uitvoeren met de onderhoudstechniekers 

Opleiding rond de machines die we gebruiken 1 op 1 

Technieken rond waterzuivering, werken met frequentieregelaar, elektrische basiskennis, lassen,... 

BA4-BA5 - ATEX - specifieke flow machines...- 

Machine opleiding, proces enz. 

 



 

3.3. Uit vragenlijst: ondernemingen die aangaven geïnteresseerd te zijn in (verdere) samenwerkingen 

Tabel 17. Geïnteresseerde ondernemingen in samenwerking (geanonimiseerd) 

Sector 

Sp
ee

rp
u

n
t 

G
ro

o
tt

e 

In
te

re
ss

e 

sa
m

en
w

. 
o

n
d

er
w

. /
 

o
p

l. 

In
te

re
ss

e 

sa
m

en
w

. 
o

n
d

er
n

. 

Agro-/voeding ja groot ja ja 

Agro-/voeding ja kmo ja ja 

Agro-/voeding ja groot ja ja 

Agro-/voeding ja kmo ja   

Agro-/voeding ja kmo   ja 

Kunststof ja groot ja ja 

Kunststof ja groot ja ja 

Kunststof ja kmo ja ja 

Kunststof ja kmo ja ja 

Kunststof ja kmo ja   

Textiel ja kmo ja ja 

Textiel ja groot ja   

Bouw   kmo ja ja 

Bouw   kmo ja ja 

Bouw   kmo ja ja 

Bouw   kmo ja ja 

Bouw   kmo ja   

Bouw   <10 ja   

Dranken, tabak   kmo ja   

Gezondheidszorg   groot ja   

Grafische nijverheid, papier en 
karton 

kmo ja   
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Groot-en kleinhandel   kmo ja ja 

Horeca en toerisme   kmo ja ja 

Hout-en meubelindustrie kmo ja   

Informatica, media en telecom. kmo ja ja 

Land- en tuinbouw   kmo ja ja 

Metaal   kmo ja ja 

Metaal   kmo ja ja 

Metaal   kmo ja ja 

Metaal   groot ja ja 

Metaal   kmo ja ja 

Metaal   kmo ja   

Metaal   kmo ja   

Metaal   kmo ja   

Overige industrie   kmo ja   

Overige industrie   kmo   ja 



 

B.4 / Overzicht geïdentificeerde onderwijsinstellingen en richtingen speerpuntsectoren 

Onderstaande contacten werden opgesteld op basis van de websites van de sectorfondsen, Dataloep, onze contacten bij Cobot, Alimento en PlastIQ, RTC en 

werd goedgekeurd door POM.  

Tabel 18. Geïdentificeerde onderwijsinstellingen en richtingen voor de speerpuntsectoren (focus Midwest) 

Onderwijs Opleidingen 

Onderwijsinstelling Algemeen Kunststof Agro-/voeding Textiel 

A
n

d
er

e
 

Huis van de voeding   X  

Nieuwe Materialen  X   

Vlaams 

Kunststofcentrum 

 X   

Circular Materials 

Center 

 X   

Se
cu

n
d

ai
r 

(b
in

n
en

 r
eg

io
 M

id
w

es
t)

 

VTI Roeselare  TSO 
elektromechanica/elektromechanische 
technieken ; 

 TSO Elektrische installatietechnieken; 

 BSO mechanisch onderhoud 

   

Prizma Campus VTI 

Izegem 

 TSO 
elektromechanica/elektromechanische 
technieken; 

 TSO Elektrische installatietechnieken; 

 Se-n-se industriële 
onderhoudstechnieken; 

 BSO elektrische installaties 
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VTI Tielt  TSO 
elektromechanica/elektromechanische 
technieken ; 

 TSO Elektrische installatietechnieken 

 duo-leren mechanische 
vormgevingstechnieken  

  

MSKA Roeselare  TSO Elektrische installatietechnieken; 

 BSO elektrische installaties ; 

  TSO & BSO: brood en 
banket, 
chocoladebewerking 
en confiserie 

 

Atheneum Campus 

de Reynaert Tielt 

 BSO mechanisch onderhoud; 

 BSO specialisatie industrieel onderhoud 

   

Se
cu

n
d

ai
r 

(b
u

it
en

 r
eg

io
 

M
id

w
es

t)
 

Kortrijk PTI    TSO 
Voedingstechnieken ; 
assistent 
voedingsindustrie 

 BSO Textiel 

 TSO 
Textielproductie 

 TSO Prototyping – 
textiel & 
designtechnieken 

Ter Groene Poorten 

Brugge 

    

Sy
n

tr
a 

Syntra West  Koeltechnisch installateur 

 Installateur industriële automatisering - 
voltijdse dagopleiding 

  Brood- en 
banketbakker 
voltijdse 
dagopleidingµ 

 Slagerij 

 Kaasmeester 

 Ambachtelijke 
chocoladebewerker-
ijsbereider – voltijdse 
dagopleiding 

 

C
V

O
 CVO Scala     

CVO Miras    koken en bakken  
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CVO Creo  TKO - Residentieel elektrotechnisch 
installateur 

 PLC technieker  

  koken en bakken  
H

o
ge

r 
O

n
d

er
w

ijs
 

Vives Roeselare    agro- en 
biotechnologie 

 specialisatie 
voedingstechnologie 

 

Vives Brugge  Elektromechanica 

 

   

Vives Kortrijk  Elektromechanica 

 Graduaat Elektromechanische systemen 

 Bach. Ontwerp- en 
productietechnologie 
afstudeerrichting 
kunststofverwerking  

 Postgraduaat bachelor 
in de 
kunststofverwerking 

  

AP     

Howest    Design flexible materials 
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