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1. Inleiding

Al jaren bundelen GO! en VDAB de krachten om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, met focus op 

talent, competenties en leer- en werkloopbanen. Deze samenwerking wordt telkens vastgelegd in een 5-jarige overeenkomst. 

De derde editie (2019 - 2024) gaat nu van start.

In december 2019 brak het coronavirus (COVID-19) uit in de Chinese stad Wuhan. Het exponentieel verloop van het aantal 

besmettingen door het virus wereldwijd maakte dat we al snel in een lockdown terecht kwamen. De impact op de Belgische 

economie liet zich snel en via meerdere kanalen voelen met onder meer opgelegde sluiting van handelszaken, fysieke 

winkels en bedrijven en tal van andere noodmaatregelen. Telewerk werd voor vele werknemers verplicht, anderen kwamen 

terecht in tijdelijke werkloosheid. De invloed op het onderwijssysteem werd als snel duidelijk. Scholen en instellingen 

werden deels of volledig gesloten. Contactonderwijs werd deels of volledig vervangen door afstandsonderwijs voor alle 

onderwijsniveaus. 

De officiële van de start van de overeenkomst GO! – VDAB moest meermaals worden uitgesteld. Uiteindelijk kon de  

ondertekening toch doorgaan op 17 mei 2020.

De nieuwe overeenkomst zorgt voor continuïteit in de samenwerking en heeft extra aandacht voor:

 - het versterken van elkaars expertise van het (onderwijs)loopbaandenken en de ontwikkeling van loopbaancompetenties, 

met de nodige aandacht voor professionalisering in deze materie;

 - het informeren en sensibiliseren van alle schoolgaande jongeren (ook leerlingen in de doorstroomfinaliteit) en 

cursisten over loopbaancompetenties en de dienstverlening van de VDAB;

 - het zorgen voor de ‘warme overdracht’ voor alle leerlingen en cursisten van de schoolbank naar de arbeidsmarkt;

 - het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren;

 - het besteden van extra aandacht aan kwetsbare jongeren, gaande van jongeren met specifieke onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften tot jongeren met een fragiele sociaaleconomische achtergrond;

 - het stimuleren van studies of stages in het buitenland, zodat jongeren/cursisten hun competenties kunnen verruimen;

 - het gezamenlijk aanpakken van het lerarentekort;

 - het ontwikkelen van een nieuw STEM-actieplan;

 - het verder zetten en uitbouwen van de regionale partnerschappen.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst GO! – VDAB sluit nauw aan bij de “Visietekst Arbeidsmarktgericht Onderwijs. GO! 

2030”. Het GO! heeft oa de ambitie om een ecosysteem met het beleidsdomein werk en de werkactoren uit te bouwen. Leren 

stopt niet aan de grenzen van de schoolmuren. Het is belangrijk dat er geïntegreerd geleerd wordt op de schoolbanken en 

de werkvloer en dat bij deze laatste zoveel als mogelijk ervaringen worden opgedaan. Alle leerlingen en cursisten krijgen 

een plaats in dit systeem. Voor kwetsbare leerlingen en cursisten zijn er bovendien trajecten en ondersteuning op maat 

in een geschikte onderwijscontext. Daarnaast onderstreept het GO! het belang van levenslang leren en het ontwikkelen 

van een (persoonlijke) leercultuur. VDAB is de partner bij uitstek om deze visie mede te realiseren. De ambities van beide 

partners lopen hier parallel.
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De uitdagingen op het snijvlak tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn immers niet gering. Een diploma blijft een sleutel tot 

succes op de arbeidsmarkt, maar een leven lang professionaliseren is een noodzaak geworden. De traditionele, rechtlijnige 

loopbaan ‘leren-werk-pensioen’ is achterhaald, gaandeweg is er een nieuw leerloopbaanschema gekomen: ‘leren-werk-

leren-werk-leren-werk- … pensioen’. Hoe kleiner de breuklijn tussen de schoolloopbaan en de werkloopbaan, hoe groter de 

kans op een succesvolle start van de werkloopbaan. Enkele krachtlijnen daarbij zijn onder meer:

 - talenten mogen niet verloren gaan;                                                                                                                    

 - op de diversiteit in de samenleving moet positief ingezet worden;                                                               

 - aan de ongekwalificeerde uitstroom moet een halt toegeroepen worden;                                                            

 - de vergrijzing en de uitstroom van de arbeidsmarkt verdienen volle aandacht en gepaste acties. 
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2. De centrale stuurgroep 
De centrale stuurgroep kende een aantal personeelswissels en werd uitgebreid met een aantal collega’s van zowel VDAB als 

GO! om de expertise in het team te verhogen. Het voorzitterschap werd hernieuwd bij VDAB en GO!. Dit was meteen het 

momentum om een brainstormsessie te houden over de positie en de taken van de centrale stuurgroep. 

De centrale stuurgroep ziet voor zichzelf de volgende rollen weggelegd:

 - Facilitator: binnen het GO! en VDAB alle (vereiste) afdelingen betrekken, samenwerking  versterken en erover waken dat 

er complementair gewerkt wordt.

 - Sturen: de richting en de bakens uitzetten en de regionale partnerschappen betrekken.

 - Procesbewaker: opvolgen van proces en doelen, bijkomend de betrokkenheid van alle partners bewaken en bijsturen 

waar nodig.

 - Informatieverstrekker: vragen beantwoorden, informatie aanreiken.

 - Ondersteuningsaanbod uitwerken i.f.v. thema’s en noden.

 - Capteren van opportuniteiten.

 - Kruisbestuiving: goede praktijkvoorbeelden verspreiden en netwerken uitbouwen.

 - Administratieve taken beheren. 

 -

Er werd een duidelijke jaarkalender vastgelegd en een actieplan. Dit laatste werd breed gedeeld en zowel de verschillende 

afdelingen van de centrale diensten van het GO! en de VDAB, de regionale partnerschappen als de VDAB-afdelingen werden 

hier actief bij betrokken. Momenteel wordt hieraan de laatste hand gelegd.

3. De regionale partnerschappen
Eén pijler uit het samenwerkingsverband betreft de regionale partnerschappen. In het verleden werd in elke provincie 

+ Brussel  ingezet op sterke regionale partnerschappen. Oorspronkelijk bestond elk van die partnerschappen uit een 

vaste groep met daarin een pedagogisch begeleider, een coördinerend directeur, een CLB-directeur, een directeur 

volwassenenonderwijs en netwerkmanager onderwijs van VDAB. Inmiddels is er wat meer verscheidenheid gekomen in de 

samenstelling van de partnerschappen en in de intensiteit van de samenwerking. In een aantal partnerschappen wordt de 

samenstelling nu herbekeken en aangevuld.

Met het oog op de uitrol van de vernieuwde overeenkomst en de betrokkenheid bij het tot stand komen van het actieplan 

werden één-op-één online meetings opgezet tussen het regionale partnerschap en de centrale stuurgroep. Daarin werd 

gepeild naar de goede praktijkvoorbeelden en de knelpunten van de afgelopen periode. Tevens werden de wederzijdse 

verwachtingen kenbaar gemaakt, het actieplan besproken en toekomstgerichte afspraken gemaakt rond de relance van de 

partnerschappen.
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4. Het netwerkevent
Op 8 februari 2021 organiseerde de centrale stuurgroep een regio-overkoepelend netwerkevent. Hier werden de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst en de strategische visie van het GO! op arbeidsmarktgericht onderwijs gekaderd. De principes 

en de gezamenlijke uitdagingen werden beklemtoond.

Verder werden de tools belicht die ingezet kunnen worden voor onderwijsloopbaanbegeleiding. Er was bijzondere aandacht 

voor horizonverruiming, zelfconceptverheldering, keuzebekwaamheid, Mijn Loopbaan, solliciteren en het voorbereiden van 

leerlingen/cursisten op de arbeidsmarkt.

Het luik provinciale partnerschappen nam de partners die nodig zijn voor de realisatie van deze doelstellingen onder de 

loep, evenals de regionale  fora waarop deze partners reeds aanwezig zijn. De goede praktijken werden geïnventariseerd en 

de uitdagingen opgelijst.

De focus en ambities voor de uitrol van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst werden geduid.
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5. Slot
Het GO! en VDAB gaan verder het engagement aan om hun vernieuwde samenwerking concreet vorm te geven. De focus 

voor de volgende samenwerkingsperiode zal liggen op versterking van het onderwijsloopbaandenken voor alle doelgroepen1, 

verdere uitbouw van de regionale partnerschappen, aandacht voor de kwetsbare jongeren en zorg voor warme overdracht, 

stimuleren en exploreren van buitenlandse mobiliteiten, aanpakken van het lerarentekort en stroomlijnen van het STEM-

actieplan. De concrete doelstellingen voor het volgende werk/ of schooljaar zullen in september vastgelegd worden via een 

gedragen actieplan, met betrokkenheid van alle afdelingen van het GO! en VDAB.

1met doelgroepen wordt bedoeld: leerlingen (buitengewoon) secundair onderwijs in doorstroom-, dubbele- en arbeidsmarkt-
finaliteit en cursisten volwassenenonderwijs
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