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Expertenpool volwassenenonderwijs
De expertenpool volwassenenonderwijs bevat een grote verzameling kwaliteitsvolle experts die
kunnen bijdragen tot de verhoging van de kwaliteit van het volwassenenonderwijs. Er zijn experten
voor alle niveaus: van beleid over middenkader tot op het niveau van de opleiding en de leraars in
de klas.
Daarnaast kunnen ook andere organisaties er terecht voor ondersteuning rond specifieke thema's
die aan onderwijs gelinkt zijn en waarover binnen het onderwijs heel wat expertise is opgebouwd.
We denken specifiek aan thema’s als geletterdheid, taalbeleid, trajectbegeleiding, onderwijs in
de gevangenis …
De expertenpool maakt het mee mogelijk om adequaat in te spelen op ondersteuningsvragen in
het volwassenenonderwijs.
De expertenpool volwassenenonderwijs wil een begrip worden, een sterk merk in de
professionalisering van het volwassenenonderwijs. Vocvo vzw beheert de expertenpool. Iedereen
krijgt vrij toegang tot het publieke gedeelte van de databank.
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Stappenplan om een profiel online te plaatsen
Expert
Ben je een expert? Vraag dan je profiel aan.

Hoe dien je een profiel in?
●

●

●

Ga naar de Vocvo-expertenpool of d
 ien hier je profiel in
Je kan één of meerder profielen indienen als:
o persoon
o organisatie
Vul de fiche zoveel mogelijk in en verzend:
o Vergeet de bijlagen niet (afbeelding of logo)
o Meerdere afbeeldingen per profiel inbrengen mag ook (zie bv. expert Meert Ruud)

De volgende stappen
De profielaanvraag verwerken tot een online-profiel duurt ongeveer één maand.
● Je ontvangt een antwoordmail op je profielaanvraag.
o
o

o

We vragen aan de expert een goedkeuring (eventueel kan de expert dan nog
aanpassingen doorgeven).
De trefwoorden passen we hier en daar aan
We informeren de expert over (zie voorwaarden):
▪ de privacy wetgeving
▪ het up-to-date houden van de expertenpool

NIEUW
Experten koppelen aan de organisatie
We kunnen nu ook aan een organisatieprofiel de expertprofielen koppelen.
Zie profielaanvraag extra vakken:
●
●

Deze expert (persoon) koppelen aan een organisatieprofiel: ….
Dit profiel is enkel te contacteren via: …….

Voor advies en meer informatie kan je terecht bij ludwine.liefooghe@vocvo.be


Vocvo vzw
Frederik de Merodestraat 27
2800 Mechelen
015 44 65 00
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