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Situering

Organisaties kunnen in deze projecten subsidies krijgen voor het organiseren van opleidingen. De
oproep ‘Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen' wil het levenslang leren in bedrijven
en organisaties aanmoedigen en ondersteunen. Ondernemingen kunnen in deze projecten subsidies
krijgen voor opleidingen. De oproep ‘Opleidingen 21e eeuwse vaardigheden in ondernemingen’ wil het
levenslang leren in organisaties aanmoedigen en ondersteunen. Via deze oproep willen we organisaties
de kans bieden om hun werknemers sterker te maken op de arbeidsmarkt.

Een belangrijke uitdaging van de OESO skills strategie bestaat erin om de 21ste-eeuwse vaardigheden
ingang te doen krijgen binnen wereld van werk en opleiding. Binnen deze oproep zijn dus enkel
opleidingen mogelijk die kaderen binnen 8 clusters van 21ste-eeuwse vaardigheden.

Cluster 1: digitale geletterdheid: Digitale geletterdheid is de combinatie van de volgende
digitale vaardigheden:

ICT basisvaardigheden: ICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn
om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met
verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de
beperkingen van technologie te begrijpen. Het begrip computer wordt hier breed gebruikt,
niet alleen als personal computer, desktop of tablet, maar elke technologie waarin een
microprocessor is gebruikt die op basis van ingevoerde gegevens volgens een programma een
aantal logische handelingen verricht met als uitvoer bepaalde algoritmes en tijdelijke opslag
van gegevens.

Voorbeelden van vaardigheden: digitale vaardigheden, digitale basiscompetenties,
gebruikskennis en -vaardigheden, instrumentele vaardigheden, technische vaardigheden,
ICT-kennis, kennis over en gebruik van softwareprogramma’s en bedrijfsspecifieke
programma’s, softwareontwikkeling, programmeerskills.

01/05/2021



522 Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Mediawijsheid: De verwachting is dat de samenleving steeds verder zal mediatiseren.
Om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving vol media is mediawijsheid
onmisbaar. Het zal steeds belangrijker worden dat werknemers de mogelijkheden van
nieuwe mediatoepassingen weten te benutten – en soms ook juist weten te
weerstaan. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media
bieden, hebben werknemers mediawijsheid nodig.

Voorbeelden van vaardigheden: mediageletterdheid, kritisch omgaan met media,
beoordelen van informatie uit grote datastromen, mediaberichten en sociale media op
waarde schatten.

Informatievaardigheden: Dit omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van
informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken,
selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op
bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. In de context van
21e-eeuwse vaardigheden gaat het hierbij vaak om digitale bronnen.

Voorbeelden van vaardigheden: selecteren van informatie uit grote datastromen,
transformatie van data in informatie, datadriven mindset, toegang tot digitale
informatiebronnen, informatiemanagement.

Computational thinking: Dit is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een
zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem
op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij
probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden
gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en
-gereedschappen.

Voorbeelden van vaardigheden: robot-denken, probleemoplossend vermogen in
digitale omgevingen, ICT gebruiken om problemen uit het dagelijks leven op te lossen,
failure recovery (vb. bij robots).

Cluster 2: Communiceren: Doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen.

Communicatie is zowel een intrapersoonlijke als een interpersoonlijke vaardigheid. Het
gaat om basisvaardigheden als spreken, luisteren, schrijven en lezen, waarbij een
boodschap wordt overgebracht en geïnterpreteerd. Je kan verschillende doelen
hebben met je communicatie. Je communiceert bijvoorbeeld om te informeren, te
motiveren of te overleggen. Iemand die vaardig is in communiceren kan doelgericht
boodschappen overbrengen en begrijpen in uiteenlopende situaties, vanuit
verschillende rollen en met anderen in verschillende rollen. In de hedendaagse
samenleving houdt deze vaardigheid ook in dat je ook digitale communicatiekanalen
passend kan gebruiken.

Voorbeelden van vaardigheden: communicatieve vaardigheden,
communicatievaardigheden, talenkennis, taalvaardigheden, mondelinge vaardigheden,
schriftelijke vaardigheden, luisteren, spreken, kunnen uitleggen, schrijven, lezen.
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Cluster 3: Creatief denken en handelen: Dit is het vermogen om nieuwe en/of
ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.

Naast het vernieuwende aspect moet ook aandacht zijn voor toepasbaarheid en
bruikbaarheid in een specifieke context. Creatief vermogen wordt het sterkst
ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin werknemers gestimuleerd worden om zelf
oplossingen te bedenken.

Voorbeelden van vaardigheden: originaliteit, vindingrijkheid, opsporen van
opportuniteiten, out- of-the-box denken, risico’s durven nemen, toekomstgericht
denken, openstaan voor verandering, kunnen bedenken van nieuwe ideeën en
concepten (ideatie), design denken, innovatieve instelling, ‘waarom niet’-mentaliteit,
afwijkend durven denken, kansen zien, inventiviteit, nieuwsgierigheid.

Cluster 4: Kritisch denken: Analyseren en evalueren van informatie, meningen of visies
om te komen tot een eigen standpunt, oordeel of beslissing.

Kritisch denken veronderstelt een waakzaamheid om feiten niet te verwarren met
aannames en om niet te blijven hangen in vooroordelen. Wie kritisch denkt, benadert
een probleem vanuit verschillende gezichtspunten, motiveert zijn standpunt of oordeel
en heeft ook zicht op alternatieven.

Voorbeelden van vaardigheden: kritische houding, kritisch denkvermogen, kritische
denkvaardigheden, iets in vraag stellen.

Cluster 5: Probleemoplossend denken en handelen: Dit is het vermogen om een
probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.

Voorbeelden van vaardigheden: complexe probleemoplossingsvaardigheden,
oplossingsgericht denken, probleemoplossend denken, probleemoplossende
vaardigheden, problem- solving skills, oplossingen bedenken, taken die oplossing van
onvoorziene problemen vergen, logisch redeneren bij problemen.

Cluster 6: Samenwerken: In onderling overleg met anderen werken om samen iets te
bereiken.

Samenwerking is gericht op het gezamenlijk realiseren van een gemeenschappelijke
doel. Bij samenwerking is er een gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge
afhankelijkheid aangezien er een verdeling is van deskundigheid en specialisatie. Om
goed samen te werken heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden nodig.
In de hedendaagse gedigitaliseerde samenleving is er ook meer en meer virtuele
samenwerking, langs diverse ICT kanalen.

Voorbeelden van vaardigheden: samenwerken, coöperatie, werken in team, teamwerk,
co-creatie, multi-disciplinair werken, complementair werken, partnerschappen,
projectmatig samenwerken, samenwerking tussen mensen en intelligente machines,
netwerken, hybride arbeidsrelaties, virtuele samenwerking, complementariteit tussen
mens en robot.
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Cluster 7: Sociale en culturele vaardigheden: De vaardigheden die nodig zijn om
respectvol om te gaan met anderen, ook met anderen met verschillende culturele
achtergronden.

Voorbeelden van vaardigheden: sociale vaardigheden, sociale competenties, sociale
intelligentie, professionaliteit, gevoel voor de klant, klantgerichtheid,
klantvriendelijkheid, emotionele vaardigheden, leidinggeven, menselijk
inschattingsvermogen, inlevingsvermogen, empathie, respect, tolerantie, interculturele
vaardigheden, culturele vaardigheden, crossculturele competentie, aandacht voor
diversiteit, inclusie.

Cluster 8: Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid
nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de
eigen capaciteiten. Het gaat om het heft in handen nemen en niet klakkeloos
aanwijzingen of voorschriften volgen. Daarvoor is het nodig zicht te hebben op de
eigen doelen, motieven en capaciteiten

Voorbeelden van vaardigheden: zelfstandigheid, zelfsturend werken, zelfregulatie,
empowerment, zelf-organiserend vermogen, zelfvertrouwen, zelfmanagement,
zelfredzaamheid, zelfdiscipline, initiatief nemen op skills te updaten, aandacht voor
eigen inzetbaarheid, zelfreflectie, zelfreflecterend vermogen, weerbaarheid,
autonomie, uitstippelen van loopbaantraject, verwachtingen rond loopbaantraject
kenbaar maken, opnemen voor eigen ontwikkeling, eigen toekomst bepalen,
persoonlijk leiderschap.

- Enkel opleidingen die zonder financiële steun van de oproep niet verwezenlijkt zouden
worden en die nog niet gestart zijn voor de indiening van de schriftelijke
steunaanvraag. Een verklaring op eer moet hiervoor ingevuld worden en opgeladen als
bijlage (zie hoofdstuk 9 voor een overzicht). Dit is van belang om aan te tonen dat de
subsidie niet als staatssteun wordt gelabeld.

- Wanneer in het kader van een algemene opleiding een examen wordt georganiseerd,
kunnen ook de uren van het bijhorend examen gesubsidieerd worden. Qua registratie
gelden dezelfde vereisten als bij de effectieve opleidingen.

- Train-de-trainer opleidingen zijn subsidiabel
- Opleidingen on-the-job zijn subsidiabel. Voor deze opleidingen wordt echter geen

deelnemerskost aanvaard indien deze opleiding tot productie leidt.
- Werknemers die routinejobs uitoefenen, moeten extra aangespoord worden om deel

te nemen aan de opleidingen. Routinejobs zijn jobs waarin de functie-inhoud
onvoldoende een afwisselend takenpakket omvat en in beperkte mate beroep doet op
vaardigheden van de werknemers. Ook werknemers met jobs die een sterke impact
ondervinden van technologie en digitalisering worden beschouwd als prioritaire
doelgroep.

- Opleidingen via E-learning zijn subsidiabel maar vereisen extra criteria (zie hoofdstuk 3.3)
- Enkel opleidingsuren mogen ingebracht worden. Indien een opleiding minimaal 6

aaneensluitende uren telt, dient de promotor een half uur middagpauze in mindering
te brengen.

Volgende opleidingen en acties zijn niet subsidiabel (niet-limitatieve lijst):
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- Opleidingen ‘leidinggeven’ kan niet voor topmanagement, enkel voor middenkader en
dit binnen cluster 7.

- Screeningsacties (i.e. acties in functie van het bepalen van opleidingsbehoeften van de
deelnemers)

- Wettelijk verplichte opleidingen of toolboxmeetings
- Individuele opleidingen (1 op 1) gegeven door externe lesgevers zijn niet subsidiabel
- Gratis (externe) opleidingen
- Deelname aan conferenties, workshops, …

Opleidingen moeten in het Nederlands worden gegeven. Uitzonderingen op deze taalvereiste
moeten in het projectvoorstel gemotiveerd worden en door afdeling ESF en Duurzaam
Ondernemen vooraf goedgekeurd. Taalopleidingen (bv. cursus Frans) zijn wel subsidiabel.
(cluster 2: communiceren)

Binnen deze oproep is er een maximum van 15 opleidingen (=opleidingscodes) per project.
Een opleiding die zowel intern als extern wordt gegeven telt daarbij als 2 opleidingen
(aangezien hier 2 opleidingscodes voor nodig zijn).

Om te voldoen aan een eventuele wijziging in de opleidingsnoden binnen uw organisatie,
geven wij in deze oproep de gelegenheid om uiterlijk op 31/01/2021 een aanvraag in te
dienen om nieuwe opleidingen te organiseren voor de resterende looptijd van het project. Dit
betekent dat u goedgekeurde opleidingen kunt vervangen door nieuwe opleidingen of dat u
nieuwe opleidingen kunt organiseren indien alle goedgekeurde opleidingen zijn gegeven en
het maximum aantal van 15 opleidingen nog niet bereikt is.

Voorwaarden:

- U kunt maximaal 50% van de goedgekeurde opleidingen toevoegen
- De vraag dient per e-mail gericht te worden aan

onthaalesfagentschapvzw@vlaanderen.be, hiervoor zal bij start van het project een
aanvraagsjabloon worden voorzien.

- Er zal geen budgetverhoging worden voorzien. Het goedgekeurde budget
uit de projectovereenkomst blijft behouden.

- Indien goedgekeurd door uw projectbeheerder worden voor deze nieuwe opleidingen
nieuwe opleidingscodes ter beschikking gesteld. De oude opleidingscodes kunnen
behouden blijven.

- De nieuwe opleidingen moeten t kaderen binnen de 21ste -eeuwse vaardigheden.

Iedere deelnemer ontvangt een leerbewijs waarin de gevolgde opleidingen naar competenties
worden vertaald. Dit leerbewijs wordt eigendom van het individu, onmiddellijk na elke
opleiding. Een voorbeeld hiervan vind je als bijlage toegevoegd aan de oproep. Zonder
leerbewijs is de opleidingsactie niet subsidiabel. Een voorbeeld van leerbewijs kan worden
teruggevonden in de ESF-applicatie.

Doelgroepen

Enkel de volgende deelnemers zijn subsidiabel, werkenden die:
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- vallen onder de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten of onder een soortgelijk wettelijk
of reglementair statuut en;

- tewerkgesteld zijn in bedrijven, filialen, instellingen of organisaties die in het Vlaams
Gewest gevestigd zijn en die vallen onder de privé-sector of genieten van een vermindering
van patronale bijdragen overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 5 februari 1997
houdende maatregelen met het oog op de bevordering van tewerkstelling in de non-profit
sector;

- Kort- of middengeschoold* zijn. Dit wil zeggen, werknemers die hoogstens over een
diploma secundair onderwijs beschikken. Hoogopgeleide vijftigplussers zijn wel toegelaten
binnen deze oproep. Kortgeschoold betekent dat de werknemer geen diploma secundair
onderwijs heeft of geen getuigschrift heeft van het tweede leerjaar van de derde graad van
het secundair onderwijs. Middengeschoold betekent dat de werknemer hoogstens een
diploma secundair onderwijs heeft of een getuigschrift heeft van het tweede leerjaar van
de derde graad van het secundair onderwijs.

- Jobstudenten en werkzoekenden tijdens IBO-stage zijn niet subsidiabel als deelnemers.
- Hooggeschoolde werknemers zijn evenmin subsidiabel. Binnen deze oproep baseren we

ons op de bevinding uit het OESO-rapport die stelt dat laagopgeleide volwassenen in
Vlaanderen minder kans maken om in aanmerking te komen voor door de werkgever
georganiseerde opleidingen.

- Werknemers die in tijdelijke werkloosheid verkeren, hebben het statuut van werknemer en
zijn eveneens subsidiabel als deelnemers.

STAPPEN & REGISTRATIE

Registratie via XML-upload
Op basis van de gegevens van uw organisatie, werd er een ‘samenwerkingsakkoord ESF’
toegevoegd in ‘Mijn VDAB’.
ESF Vlaanderen neemt de taak van de registratie in Mijn loopbaan (MLP) op zich. Via een
oplaadbestand wordt voor de deelnemers aan het project automatisch een registratie uitgevoerd
in Mijn loopbaan (MLP). ESF Vlaanderen zal dit maandelijks opnemen van zodra de nodige
gegevens beschikbaar zijn in de tijdsregistratie-applicatie.

U zal als promotor op vraag van ESF Vlaanderen volgende velden voor elke individuele deelnemer
moeten aanvullen in de tijdsregistratie-applicatie (zie
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/tijdsregistratieapp). Deze velden zullen zichtbaar zijn in een
latere release van deze applicatie.

- Straatnaam
- Huisnummer
- Busnummer
- Gemeente
- Postcode
- Landcode
- Studieniveau
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Contactpersonen bij ESF-agentschap

Stephanie Beavis
Projectbeheerder
Departement Werk en Sociale Economie - Afdeling ESF
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
T 02 552 83 02
stephanie.beavis@vlaanderen.be
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Overzicht projectpartners

PROJECT Nr. PROJECT NAAM PROMOTOR KBO IKP
10287 Meatier Digitalisering en Communicatie Meatier puur 452034252 10279926-1
10349 Een leven lang leren bij IGW IG WATTEEUW

INTERNATIONAL
405155934 100466-1

10353 Mulder Smarties & Clevere Crunchy's MULDER NATURAL FOODS 470766635 10193452-1
10357 Vanderhaegen Potatoes

digitaliseringsproject
Vanderhaegen - Eeckhaut 454120940 10278631-1

10375 Het nieuwe werken, samen met elkaar RAAMEXPRES 418614980 79309-1
10377 TEAM POMUNI POMUNI TRADE NV 439338734 60111-0
10382 BEDRIJF EN MEDEWERKERS MET

VERTROUWEN NAAR DE TOEKOMST
Adient Belgium 437456835 73664-5

10384 Digital skills voor service in de horeca ERDECEE NV 457414584 10039653-1
10392 Future Proof - Callexcell CALLexcell 816783748 10438706-1
10396 LOOTENS ACADEMY 2021 LOOTENS DEINZE 430886470 10387383-1
10400 Potteau Academy NV POTTEAU-LABO 405360921 106941-1
10401 Met een vleugje magie communicatief

sterk in een digitale samenleving
HET TOVERSTOKJE 892991304 10410251-2

10403 VTO-Investering@P&I P & I 890392890 10406157-1
10406 The luxury of growing (personally and

in teams)
PARFUMA BVBA 406370513 9477-1

10407 La Bottega Grow Academy La bottega 442279814 152077-2
10409 Opleidingen die medewerkers laten

groeien
ROUSSEL-LIETAER 466835561 10187777-1

10410 #Goe bezig blijven campus Kennedylaan 472222625 10202256-3
10412 21ste eeuwse vaardigheden bij Victor

Buyck Steel Construction
VICTOR BUYCK STEEL

CONSTRUCT.
437365179 10151452-1

10415 Digitale vaardigheden voor een
duurzame toekomst

Roularta Media Group 434278896 114213-0
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10421 Klaar voor de toekomst! Investeren in
21e eeuwse vaardigheden van onze

medewerkers

Jan Yperman Ziekenhuis 462915078 10141120-0

10422 Opleiding voor de makers BRICO 427572733 195105-37
10423 VOLleren NV VOLYS STAR 405558582 115695-1
10424 Vaardigheden voor de toekomst VERANCO 442826279 124279-1
10425 Verstraete Academy: bouwen aan

zelflerende organisatie
BOUW- EN

HOUTONDERNEMING
VERSTRAETE

402771813 114301-1

10427 WIJ ALERTIS 448987264 189425-0
10430 Intratuin laat iedereen groeien OOSCAR 861432056 10333235-1
10432 FME – Klaar voor de 21ste eeuw–

Opleiding als motor voor persoonlijke
ontwikkeling

FME 478727662 10299268-1

10433 Opleidingstraject House of feet:
groeitrajecten voor medewerkers

DE PRETRE ORTHOPEDIE 415794755 12507-0

10436 Group-f leidt op GROUP F 871559846 10407623-1
10441 Professionaliseren van een jong,

snelgroeiend en kortgeschoold team
Signpost België 886007502 10399419-0

10444 Decospan future proof skills DECOSPAN NEW 889710328 117844-1
10445 Build21Skills Constructiv 406466622 3780-7
10448 Verder bouwen Bouwmaterialen De Groote 445566431 157618-2
10449 Een Leven lang leren in Mariahuis WOON- EN ZORGCENTRUM

MARIAHUIS GAVERE
448318855 10429589-3

10458 Compass CALLENS WILLY 419765520 107903-1
10462 Sound Education PSS BELGIUM 884161532 10398616-2
10464 Bijzonder wijs Dienstencentrum Mozaïek 415272935 10246233-1
10466 DigRevC19 MANU MAIL 457549691 10035728-1
10467 21ste eeuwse vaardigheden in functie

van een persoonlijke
loopbaanontwikkeling

TRANSPORT MERVIELDE 421064033 137885-1

10470 EEG Academy EEG NV, Divisie Electro
Entreprise

442891013 108917-2

10473 Samen werken aan woonzorg in dialoog Zilvervogel 471475527 10199512-6
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Financieringsnummer EEBG522
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