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leraren arbeidsmarktgerichte opleidingen
professionaliseren via technologische innovatie
Onze snel veranderende samenleving zorgt voor een
transformatie van de arbeidsmarkt. Onderwijs kan niet
achterblijven. Inzetten op innovatie en professionalisering kan ons daarbij helpen.
InnoVET staat voor innovatieve opleidingen in Vocational
Education and Training (VET). Het project is bedoeld voor
scholen met bso- of tso- richtingen en wil leerkrachten en
leerlingen vertrouwd maken met de arbeidsmarkt van vandaag en morgen.
De Vlaamse Onderwijsraad coördineert het project door
de deelnemende projecten op te volgen. Binnen het overleg van de Vlor worden de onderwijsactoren ook gevraagd
om een breed draagvlak te creëren voor het verder verspreiden van het project in het onderwijsveld.
Concreet zal de Vlor op zoek gaan naar generieke knelpunten en succesfactoren die de projecten blootleggen.
Er wordt ook bekeken hoe de output van leermiddelen,
-producten en -processen op een laagdrempelige manier
kan worden gedeeld met geïnteresseerden. Innovatief onderwijs betekent immers niet dat de projecten het warm
water blijven uitvinden, maar leren van elkaar en zo hun
expertise versterken. Ten slotte onderzoekt de Vlor ook
hoe de projecten in de toekomst kunnen worden verbreed.
De meeste projecten zijn momenteel immers STEM-gerelateerd. InnoVET is een initiatief van de Vlaamse overheid
en de Regionale Technische Centra (RTC).
Een volledige projectbeschrijving alsook de lijst van deelnemende projecten vind je hier.

WAT DOET INNOVET?
•

Innovatie InnoVET wil de noden van morgen mee vormgeven in het onderwijs van vandaag.

•

Netwerk
Via InnoVET kunnen scholen
goede praktijken delen met elkaar, met en via
de regionale technologische centra en andere
partners.

•

Knowhow InnoVET zet resoluut in op
samenwerking met bedrijven om hun knowhow in onderwijs binnen te halen.

•

Leraar
Hoe kan innovatie bijdragen tot
professionalisering van de bso- en tso-leerkracht van de 21ste eeuw?

Sneak Peak
De Vlor doet dit middels werkbezoeken en lerende netwerken.
Meer info vind je hier of op onze
linkedin pagina (#innovet). De
filmpjes hiernaast geven een
goede stand van zaken van enkele projecten en de ambities die
ze nog koesteren.
‘Met VR in de klas’; Buso De Passer

‘Mee met morgen’; RTC Limburg

