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9.

Meer kwaliteitsvol 
volwassenenonderwijs 
bij CVO Antwerpen 
dankzij e-learning

CVO Antwerpen, een centrum voor 
volwassenenonderwijs met verschillende 
campussen in en rond Antwerpen, heeft 
als voornaamste doelstellingen om het 
tweedekansonderwijs verder uit te bouwen en de 
cursisten bij te staan om geletterd te worden. Om 
dit te bereiken zet het centrum al enkele jaren 
volop in op digitaal ondersteund leren.

CVO Antwerpen – KA104 – Volwassenenonderwijs
Contactpersoon: Hannelore Audenaert
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Expertisecentrum 
in digitaal leren

Het was belangrijk dat het centrum hier positief mee omging en dat er 
een cultuur ontstond van betrokkenheid, gedeeld leiderschap en flexibi-
liteit bij elke medewerker. “We kozen voor gestructureerde cursussen en 
een studiebezoek om tegemoet te komen aan de geïdentificeerde noden. 
Deze noden werden geclusterd in 5 thema’s: e-didactiek, geletterdheid, 
motivatie en drop-out, kwaliteitscultuur en change management. De ge-
meenschappelijk deler van de thema's was het ontwikkelen van een sterk 
schoolbeleid, een krachtig leiderschap en een helder toekomstperspectief,” 
aldus Hannelore Audenaert.

“De cijfers voor laaggeletterdheid in Vlaanderen zijn 
zorgwekkend. Het is een belangrijke taak van CVO Antwerpen 
om de geletterdheid van onze cursisten te verbeteren. Dit is 
vooral aan de orde binnen onze opleidingen Nederlands voor 
Anderstaligen (NT2) en tweedekansonderwijs (TKO), onze 
2 belangrijkste pijlers. We stelden vast dat veel cursisten 
uitvielen zonder hun diploma te behalen. Daarom wilden we 
bijleren over digitale strategieën, modellen en toepassingen 
om hen te motiveren en te helpen hun diploma te behalen,” 
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In totaal kregen 21 docenten de kans om een internationale nascholing 
te volgen. De deelnemers werden gekozen vanuit de opleiding of dienst 
waar de nood gedetecteerd werd. Op lokaal niveau vond er een uitbreiding 
plaats van de kennis binnen CVO Antwerpen door de medewerkers te la-
ten professionaliseren in de vooropgestelde doelgebieden. Docenten NT2, 
talen en TKO konden hun skills inzake e-didactiek en ICT-tools vergroten 
zodat CVO Antwerpen de doelstelling om een expertisecentrum te worden 
op gebied van e-learning verder kon verwezenlijken.

“Door in te zetten op e-learning, blijven onze cursisten gemotiveerd en 
behalen ze vlotter hun diploma. Bovendien komen de nieuwe inzichten en 
kennis de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze docenten 
ten goede, wat ook goed is voor hun motivatie en enthousiasme. We willen 
nieuwe contacten blijven leggen en onze expertise verder uitbreiden. We 
willen ons niet enkel nationaal maar ook op Europees vlak positioneren als 
kenniscentrum e-learning binnen het onderwijslandschap,” besluit Han-
nelore Audenaert.

“Door de docenten te 
professionaliseren op 
vlak van geletterdheid 
verstevigen we 
ons secundair 
volwassenenonderwijs 
en profileren we ons als 
kenniscentrum e-learning, 
zowel nationaal als 
op Europees vlak.”

Gemotiveerde cursisten 
en docenten
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