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LERENDE NETWERKEN



DOEL THEMA’S DEELNEMERS
VIVO wil vormingsverantwoordelijken ondersteunen 
en bracht hen samen in een lerend netwerk.

De wereld van leren en opleiding is de laatste jaren 
aan verandering onderhevig. Vormingsverantwoor-
delijke staan voor heel wat uitdagingen: nieuwe 
leervormen en leertechnologie, een toegenomen 
vraag naar opleiding versus gebrek aan tijd en een  
beperkt budget. Bovendien staan vormingsver-
antwoordelijken in hun eigen organisatie vaak  
alleen in hun rol.

We deelden de deelnemers in volgens de grootte 
van de organisatie:

• meer dan 200 VTE
• minder dan 200 VTE
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Grote organisaties
• Visie en beleid 
• (leer)mindset
• werken aan verandering  
• Werkvormen – werkplekleren
• online leren 
• Opbouw van een vormingsplan 
• Evalueren, meten, rapporteren - indicatoren 

Kleine organisaties
• Behoeftenanalyse 
• Van leerbehoefte naar opleidingsplan 
• Leercultuur – informeel leren 
• Evaluatie en transfer 
• Expertise delen 
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MOTIEVEN OM DEEL TE NEMEN LESSONS LEARNED

“KPI is meer dan een cijfer”

“Goed LMS is noodzakelijk voor goede werking”

“Sneller contact nemen met iemand uit 
het netwerk bij vragen”

“De betrokkenheid van een LG is 
cruciaal om vormingen impact te geven”

“Ik ben niet de enige die ploetert 
op een vormingsbeleid    ”

“Doelgericht en analytisch(er) omgaan 
met de opdracht vormingsverantwoordelijke”

“Begin with the end in mind”

“Uitwisselen zorgt voor goede reflectie”

“Overal is er nog werk aan de winkel, 
we staan samen voor een uitdaging. 
Lerende netwerken zijn dan ook zéér 
belangrijk om ervaringen te blijven delen.”

“Een werkgroep samenstellen om een beleid 
uit te tekenen en draagvlak te helpen creëren”

Mijn netwerk uitbouwen

Reflectie over eigen werk & organisatie

Collega-vormingsverantwoordelijken bevragen

Theoretische input, modellen en kaders

Nieuwe kennis en vaardigheden opdoen

Samen antwoorden op vragen zoeken

Ervaringen en voorbeelden van anderen krijgen


