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We leven in een snel veranderende economie en samenleving. Het 

bij(een)brengen van kennis, vaardigheden en attitudes vormt een 

cruciaal element in het aanpakken van de disruptieve uitdagingen 

die hiermee gepaard gaan. Nieuwe leermodellen moeten de 

dynamische levensloopbanen van individuen, ondernemers en 

ondernemingen ondersteunen. De SYNTRA, verenigd in SYNTRUM, 

willen het voortouw nemen in het “levenslang ondernemend 
leren ondernemen”. Vertrekkend vanuit uitstekende efficiëntie- 

en effectiviteitsresultaten willen we met dit memorandum de 

beleidsmakers, de bedrijven en de stakeholders overtuigen om in 
het regeerakkoord het potentieel van het SYNTRA-netwerk te  
(h)erkennen en te versterken.
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levenslang leren ondernemen

Ondernemers zijn hefbomen voor groei. Terecht wil de Vlaamse regering werk 

maken van meer en beter ondernemerschap door sensibilisering, het creëren van 

een cultuur van (ambitieus) ondernemerschap en de begeleiding op maat van de 

levenscyclus van het bedrijf. 1 

Om deze ambitie mee waar te maken, hebben de SYNTRA2  - op het snijvlak van 

werk, economie & innovatie en onderwijs - een unieke positie én een unieke 

stem in het opleidingslandschap. 

 § De regionale verankering in Vlaan-
deren en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest verzekert niet alleen een uni-

forme aanpak, maar zorgt ook voor de 

nodige flexibiliteit om - rekening hou-

dend met de lokale noden en dyna-

miek - regionale accenten te leggen.  

 § Met de behoeftes van de bedrijven, de 
sectoren (en sectorclusters), de (pré) 
startende en groeiende ondernemers 
en hun medewerkers als vertrekpunt  
zijn beroeps- én ondernemerscompe-
tenties geïntegreerd in flexibele oplei-
dingstrajecten. 

 § De docenten zijn rasechte ondernemers 

die de theorie vanuit de praktijk brengen.  

 § Intense contacten met bedrijven zorgen 

ervoor dat de SYNTRA trends en be-
hoeften van bedrijven snel detecteren 
en omzetten in innovatieve opleidings-
trajecten (vb. IoT solutions expert, block-

chain solution developer, urban farmer, 

coach circulaire economie, …). Omge-

keerd brengen de SYNTRA de innova-
ties van expertise- en onderzoekscen-
tra naar de werkvloer van de Vlaamse 

en Brusselse ondernemingen.

Cijfermateriaal van het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen 

toont aan dat de SYNTRA met hun unieke aanpak jaarlijks ruim 30.000 cursisten 

bereiken met een brede waaier van sectorspecifieke opleidingen.3 Uit het onderzoek 

naar de effectiviteit van deze opleidingen blijkt dat ze werknemers helpen bij het 

vinden van een nieuwe job (41%), het maken van promotie (22%) of het verbeteren in de 

job (36%). Bijna 70% van de respondenten die bij aanvang van hun opleiding nog geen 

ondernemer waren, verklaren dat de opleiding hen geholpen heeft om te starten. Meer 

dan 60% van wie bij de aanvang van de opleiding wel reeds ondernemer was, verklaart 

dat de opleiding heeft geholpen om een betere ondernemer te worden.4

De T2-campus - een realisatie van SYNTRA 

Limburg, VDAB en de stad Genk - is een 

broeikas waar TECHtalenten uit verschillende 

disciplines elkaar vinden, ideeën samenbren-

gen en uitwerken. In een inspirerende omge-

ving krijgen kiemen van ondernemerschap 

voeding en zuurstof. 

t2-campus.be

In de start-incubator Qube brengt SYNTRA 

Midden-Vlaanderen infrastructuur, appara-

tuur en expertise samen om de startende on-

dernemer te ondersteunen bij de ontwikke-

ling van zijn prototype en zijn eerste stappen 

als ondernemer.

inqubator.be

1 De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport (2015). Ondernemerschap stimuleren via het vernieuwde Agentschap  
Innoveren en Ondernemen [Terconceptnota VR 2015 1707 DOC.0874/1TER]. Brussel: Vlaamse Regering. 2 De SYNTRA zijn niet te verwarren met 
het Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen, het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid, dat 
binnen het beleidsdomein Werk optreedt als neutraal regisseur van de werkcomponent in duaal leren, als regisseur Dienst Algemeen Belang – 
Ondernemersvorming en bijkomend ook instaat voor tendering van Diensten Algemeen Economisch Belang. 3 Detailinfo (regionaal en sectoraal): 
www.syntrum.be/memorandum 4 In de loop van 2018 lieten SYNTRA Limburg, Antwerpen - Vlaams-Brabant en West een kwalitatief onderzoek 
uitvoeren naar de effectiviteit van hun opleidingsaanbod (terug te vinden op www.syntrum.be/memorandum). Ipsos (2018). Impact en evaluatie 
van de opleidingen SYNTRA Limburg en SYNTRA Antwerpen - Vlaams-Brabant [Rapport]. Genk / Berchem: SYNTRA Limburg & SYNTRA AB; WES 
(2018). Effectiviteitsonderzoek SYNTRA West [Rapport]. Brugge: SYNTRA West.
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levenslang ondernemend leren

Zowel Europees5 als Vlaams6 wordt meer en meer de nadruk gelegd op levenslang 

leren als antwoord op de uitdagingen die een snel wijzigende economische 

context met zich meebrengt. Ondanks sterke elementen (o.a. de hoge deelname 

aan onderwijs en de hoogopgeleide beroepsbevolking) wijst de studiedienst 

van het Departement Werk en Sociale Economie ook op een aantal essentiële 

uitdagingen op dit vlak.7 

 § Het ontwikkelen van een leercultuur i.f.v. 

langere, aantrekkelijke ontwikkelloopba-

nen.

 § Het benutten en ontwikkelen van com-

petenties op een snel evoluerende en 

steeds flexibelere jobmarkt.

 § Het (anticiperend) afstemmen van de 

vraag naar en het aanbod van compe-

tenties.

 § Het verbeteren van de financiering van 

opleiding en vorming van volwassenen 

via win-win leerformules. 

 § Het afstemmen van (leer)verantwoorde-

lijkheden en het versterken van partner-

schappen om met de diverse actoren en 

instrumenten tot een brede opleidings-

strategie te komen.

5 Van Damme, D. (30 januari 2018). OECD skills strategy [Presentatie]. Paris: OECD. Europese Commissie (s.d.). Europa 2020-strategie.  
Opgehaald van https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monito-
ring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_nl 6 Vlaamse Regering (s.d.). Vizier 2030. Een 2030-doelstel-
lingenkader voor Vlaanderen. Opgehaald van https://do.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Visienota_Vizier2030.pdf 7 Viceminister-pre-
sident van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs en Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport (s.d.). Levenslang 
leren de dynamische levensloopbaan [Conceptnota]. Brussel: Vlaamse Regering.

 § Co-creatie met de bedrijfswereld staat 

hierbij steeds voorop. Dankzij intensie-

ve contacten met de bedrijven capteren 

de SYNTRA als geen ander de noden 

van de ondernemingen. Innovaties wor-

den hierdoor snel vertaald in concrete, 
praktijkgerichte opleidingstrajecten. 

 

 § Ook het leren zelf pakken we onderne-

mend aan. Via duale leerwegen (zowel 

voor leerplichtige cursisten als cursisten 

in ondernemerschapstrajecten) worden 

competenties geïntegreerd verworven 

via campusleren en werkplekleren. Der-

gelijke trajecten zorgen voor concre-

te werkervaring en bereiden jongeren, 

werkzoekenden en jongvolwassenen op 

korte termijn voor op hun professionele 

loopbaan. Met name in een grootstede-

lijke, multiculturele context blijkt dit een 

effectief antwoord op ongekwalificeer-
de uitstroom, jeugdwerkloosheid en 
knelpuntberoepen. 

 § Via flexibele leervormen, innovatieve 
leermethodieken en de integratie van 
21e-eeuwse vaardigheden in de oplei-
dingsprogramma’s spelen we in op de 

vraag naar korte, wendbare trajecten en 

zorgen we er bovendien voor dat com-

petenties up-to-date blijven. 

 § SYNTRA-campussen evolueren naar 

open leeromgevingen waar kennis en 

kunde zich kunnen ontplooien. Zo wak-

kert het concept achter de gloednieu-

we T2-campus “leergoesting” aan door 

TECHtalenten te  ontdekken,  stimule-

ren, ontwikkelen en connecteren.

Via de verankering in de bedrijfs- en ondernemerswereld enerzijds en het  

opleidingslandschap anderzijds helpt het SYNTRA-netwerk mee een cultuur-

omslag te realiseren naar levenslang professioneel ontwikkelen. 
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DE DUALE 
VERSNELLING

Met het project De duale versnelling nemen 

de SYNTRA de rol op van ambassadeur, actor 

en partner van duaal opleiden. Ondersteund 

door de visuele online-app MICOON volgen 

competentiecoaches de competentiever-

werving van de lerende op en sturen ze het  

campus- of werkplekleren bij waar nodig.

groep.syntra-mvl.be/duaal-leren

Naar aanleiding van het wegvallen van het 

verplicht volgen van bedrijfsbeheer om als 

ondernemer te kunnen starten, ontwikkel-

den de SYNTRA i.s.m. UNIZO Start me up.  

Essentiële ondernemerscompetenties wor-

den via “learning snacks” op maat van het 

leerpatroon en het project van de (pré)star-

tende ondernemer bijgebracht.

succesvolstarten.be
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MISSIE

Het SYNTRA-team van trainers en coaches uit 

de ondernemerspraktijk zorgt voor meer en 

beter ondernemen door de professionele en 

ondernemerschapscompetenties én goesting 

van zelfstandige (kandidaat-)ondernemers en 

hun ondernemende mensen te stimuleren en 

te versterken. Via vooruitstrevende toegepaste 

vorming leren zij al doende. 

AMBITIE

De SYNTRA willen de partner zijn van lerend 

Vlaanderen en Brussel. Door in te zetten op 

“levenslang ondernemend leren ondernemen” 

wil het SYNTRA-netwerk bijdragen tot een 

versterkte Vlaamse en Brusselse economie, 

waar sterke mensen worden ontwikkeld 

die als zelfstandige of als ondernemende 

medewerker klaar zijn om de uitdagingen 

die de snel veranderende wereld met zich 

meebrengt aan te gaan. 

DOELGROEPEN

 § Leerplichtigen die al doende willen leren. 

 

 § Jongeren die het klassieke onderwijstraject 

hebben verlaten en via een gerichte oplei-

ding hun loopbaan een andere wending 

willen geven. 

 § (Pré)starters en gevestigde ondernemers 

die hun beroeps- en ondernemerscompe-

tenties willen versterken. 

 § Heroriënteerders die in hun carrière op een 

keerpunt zijn beland en graag een nieuwe 

professionele richting (beroep of sector) wil-

len uitgaan. 

 § Doorgroeiers die zich door vorming willen 

bekwamen in hun ondernemerschap, een 

vak of functie om zo hun professionele am-

bities waar te maken.
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 § versterken ondernemerschap

 § ontwikkelen leercultuur

 § benutten competenties

 § afstemmen vraag en aanbod

 § verbeteren financiering

 § versterken partnerschappen

 § unieke stem en positie

 § voortrekkers in duaal opleiden

 § wendbaar

 § anticiperend

 § hybride financieringsmodel

 § co-creatie met bedrijven

 § dynamische / dynamiserende  

opleidingsverstrekker

 § uniek opleidingsconcept

 § duale pionier

 § vernieuwde decretale erkenning

 § beheersovereenkomst met overheid

 § open leeromgevingen

 § partner van  

lerend Vlaanderen 

en Brussel

doelgroepen

 § leerplichtigen 

 § jongeren
 § (pré)starters en  

gevestigde ondernemers
 § heroriënteerders
 § doorgroeiers
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ons potentieel

De SYNTRA hebben een unieke positie en een unieke stem in het opleidingslandschap.

BELEIDSDOELSTELLING ONZE VRAAG

Versterken ondernemerschap Bevestigen als erkende en unieke opleidingsverstrekker  
(Dienst Algemeen Belang) van ondernemerschapstrajecten. 

Actualiseren van het Besluit van de Vlaamse Regering  
op de ondernemerschapstrajecten.

De SYNTRA zijn voortrekkers in toepassingsgericht opleiden, zowel voor leerplichtigen als niet-leerplichtigen, zowel 
voor individuen als voor bedrijven en dit in synergie met andere opleidingsverstrekkers, VDAB en hoger onderwijs. 

BELEIDSDOELSTELLING ONZE VRAAG

Ontwikkelen leercultuur (H)erkennen van de unieke dynamische / dynamiserende rol  
op het snijvlak van werk, economie & innovatie en onderwijs.

H)erkennen als evenwaardige partner in permanente vorming.

De SYNTRA zijn uiterst wendbaar en zetten de opleidings- en vormingsnoden  
snel om in (flexibele en innovatieve) opleidingstrajecten. 

BELEIDSDOELSTELLING ONZE VRAAG

Benutten competenties Uitrollen van een nieuw opleidingsconcept waarin de leerevoluties en  
-behoeftes vervat zitten en competenties levenslang via flexibele leerwegen 
worden verworven én gevaloriseerd (cfr. erkenning als testcentra EVC).

Versterken van de leereffecten van de ondernemerschapstrajecten door ze 
te flankeren met oriëntering, coaching en leerbegeleiding (zowel tijdens het 
campusleren als tijdens het werkplekleren). 

Valoriseren van de cruciale rol van de docent-ondernemer via een  
(aan flexibele leerwegen) aangepast statuut.

ons potentieel

De SYNTRA  volgen de polsslag van het ondernemerschap, anticiperen op de vraag naar huidige en toekomstige 
competenties en spelen in op knelpuntberoepen en beroepen van de toekomst. 

BELEIDSDOELSTELLING ONZE VRAAG

Afstemmen vraag en aanbod  
van competenties

Versterken van de rol als duale pionier in het leerplichtonderwijs en 
van duale partner voor volwassenenopleidingen en hoger onderwijs, in 
werkzoekendentrajecten én bedrijfstrainingen.

De SYNTRA zijn uniek met hun hybride financieringsmodel (waarbij deelnemers en bedrijven  
hun professionele ontwikkeling co-financieren) en slagen er hierdoor in met de beschikbare  
overheidsmiddelen uitstekende resultaten neer te zetten.

BELEIDSDOELSTELLING ONZE VRAAG

Verbeteren financiering van 
opleiding en vorming voor 
volwassenen

Decretaal verankeren van de ondersteuning door een Vlaams Agentschap of ter 
beschikking stellen van mensen en middelen om de verdere ontwikkeling van 
activiteiten inzake levenslang leren zelf te kunnen opnemen.

Ambitieuze doelstellingen en overeenstemmende financiering voor 
“levenslang ondernemend leren ondernemen” uitwerken en vastleggen in een 
beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.

Duale leertrajecten en ondernemerschapstrajecten financieel ondersteunen 
en de diverse vormen van (project)financiering integreren tot één consistent en 
administratief eenvoudig geheel.

Structureel financieren van Maak werk van je zaak, het uiterst succesvol traject 
dat werkzoekenden voorbereidt op ondernemerschap.

Overheidstussenkomst voor kansengroepen in ondernemerschapstrajecten (cfr. 
studietoelage).

De SYNTRA zijn meer dan opleidingsverstrekkers en brengen in samenwerking  
met bedrijven en expertisecentra kennis, vaardigheden en attitudes bij(een). 

BELEIDSDOELSTELLING ONZE VRAAG

Versterken opleidingssystemen  
en partnerschappen

Ondersteunen bij de transformatie van de SYNTRA-campussen tot open 
leeromgevingen.



meer info

www.syntrum.be/memorandum 
info@syntrum.be


