
Symposium

Europese invloeden
op levenslang leren
 Maandag 18 juni  Consciencegebouw, Brussel 

Programma  16.00 u Beleidslijnen van de Europese commissie inzake levenslang leren
Marijke Dashorst, Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur, Europese Commissie
Een overzicht van recente besluiten en richtlijnen, en een blik op mogelijke toekomstige
ontwikkelingen in regelgeving met invloed op de nationale en regionale praktijk.

 16.25 u Kwalificatiestructuur en competentiegericht onderwijs
Rita Dunon en Micheline Scheys, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Wat wordt verstaan onder kwalificaties en de kwalificatiestructuur? De kwalificatiestructuur is
een belangrijk hulpmiddel bij het herkennen, ontwikkelen, erkennen en inzetten van
competenties bij mensen van alle leeftijden. Er wordt getoond hoe de kwalificatiestructuur kan
bijdragen tot levenslang leren.

 16.50 u Meer kwaliteit in het volwassenenonderwijs door internationalisering?
Wouter Van den Berghe, Tilkon Studie- en Adviesbureau
Naar aanleiding van de evaluatie van de effecten van Europese samenwerkingsprogramma’s
werd een enquête gehouden bij de instellingen voor volwassenenonderwijs die hadden
deelgenomen aan het Europese Grundtvig-programma. In primeur worden enkele resultaten
van deze enquête voorgesteld.

 17.20 u En de boer: Hij ploegde voort?
Bert Van Cauteren, Syntra Midden-Vlaanderen - Kurt Berteloot, CVO Roeselare
Hoe kunnen opleidings- en vormingscentra inspelen op maatschappelijke en economische
ontwikkelingen op regionaal en Europees vlak? Een reflectie op mogelijkheden en beperkingen
vanuit het dagelijks beleid in centra.

 17.45 u Uitreiking PROSE kwaliteitslabels
Andre Vyt, PROSE Netwerk - Johan Artois, Syntra Vlaanderen
Het PROSE +label beoordeelt organisaties niet alleen op de goede toepassing van het PROSE
instrumentarium en het doorvoeren van verbeterprojecten, maar ook op het inbedden in een
systeem van integrale kwaliteitszorg. Vier SYNTRA in Vlaanderen zijn door PROSE-experten
hierop beoordeeld. De labels worden door de Minister of zijn afgevaardigde uitgereikt.

 18.00 u Slotwoord
Vice-minister-president Frank Vandenbroucke
Tevens als Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming geeft hij slotbeschouwingen bij
het thema van internationalisering en kwaliteitszorg. Het slotwoord wordt gevolgd door een
receptie.

www.prose.be


