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Het VSPORT + Project
Het VSPORT + Project heeft als hoofddoel een sectoroverschrijdend waarderingskader te
ontwikkelen om het belang van de Lifelong Learning Strategy voor de sport- en actieve
vrijetijdssector onder de aandacht te brengen.
Bovendien zal het project activiteiten ondersteunen die de Strategie op Europees,
internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau zal overdragen en invoeren.
Het project wordt bestuurd door het European Observatoire of Sport and Employment (EOSE)
en loopt van november 2011 tot maart 2014. Het wordt gefinancierd door de Europese
commissie.
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1

HET CONCEPT VAN DE LIFELONG LEARNING STRATEGY
VOOR DE SPORT- EN ACTIEVE VRIJETIJDSSECTOR

De sport- en actieve vrijetijdssector is binnen de
Europese Unie in volle groei en wordt vandaag
voor belangrijke uitdagingen gesteld op het vlak
van onderwijs en werkgelegenheid. Hiermee
dient rekening te worden gehouden indien de
sector zijn mogelijkheden wilt verwezenlijken
en individuen en gemeenschappen wenst te
beïnvloeden:
Werkgevers hebben behoefte aan goed
opgeleide werknemers die voldoen aan hun
vereisten.
Werkgevers en bonden zijn vaak van mening
dat de cursussen en kwalificaties niet geschikt
zijn.

Als antwoord hierop heeft EOSE de Lifelong
Learning Strategy voor de sport- en actieve
vrijetijdssector (LLL Sport Strategy) ontwikkeld
om:
De toekomstige noden inzake vaardigheden
te begrijpen en erop vooruit te lopen;
Doorzichtige en soepele onderwijssystemen
bevorderen;
De voornaamste belanghebbende partijen
van de sector overhalen;
De band tussen onderwijs en werkgelegenheid bevorderen;

De sector beschikt niet over een duidelijke
carrièrestructuur. Deze is nodig om de beste
personen aan te trekken en, in het bijzonder,
om afgestudeerden de kans te geven werk te
vinden

Onderwijs en opleiding in lijn brengen met
de noden van de arbeidsmarkt;

De communicatie en de samenwerking
tussen de belanghebbende partijen is vaak
slecht.

Ide erkenning van de bevoegdheden en
kwalificaties bevorderen;

De opleiding behoort vaak niet tot de
nationale kwalificatiestructuur. Bijgevolg kan
de sector zijn potentieel als economische en
sociale drijfveer niet waarmaken.

De arbeidskrachten de juiste vaardigheden
en bevoegdheden bieden;

Mobiliteit, doorzichtigheid en wederzijds
vertrouwen in de kwalificaties ontwikkelen.

2 UITVOERING VAN DE LLL SPORT STRATEGY

Dankzij de LLL Sport Strategy kan elk deel van
de sector zijn systeem van beroepsopleiding
en –onderwijs op Europees en/of nationaal
niveau zelf organiseren aan de hand van een
gemeenschappelijke methodologie.
De ontwikkeling van beroepsnormen is
noodzakelijk voor de strategie. De normen
bepalen de prestatieniveaus die (zowel
betaalde als onbetaalde) werknemers moeten
bereiken alsook de kennis en vaardigheden
die ze nodig hebben om op een doeltreffende
manier te presteren.
De normen, uitgewerkt door werkgevers en
deskundigen, bepalen de bevoegdheden
en kennis die in een welbepaalde sector,
subsector of beroep nodig zijn om zich ervan te
vergewissen dat de kwalificaties en de vorming
voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt.
De bedoeling is dat deze normen worden
bekrachtigd en toegepast in nationale
onderwijs- en opleidingssystemen om de band
tussen onderwijs en arbeidsmarkt kracht bij te
zetten.
De sector moet vaak beroepsonderwijs en
-opleidingen organiseren als antwoord op
nieuwe initiatieven van de overheid.
Dankzij de strategie is de sector in staat om een
reeks uitdagingen in verband met nationale
opleiding en vorming aan te gaan. Bovendien
is de LLL Sport Strategy voldoende flexibel om
te worden gebruikt door talrijke belangrijke
belanghebbende partijen.

3 DE VOORDELEN VAN DE LLL SPORT STRATEGY

Elk land in Europa heeft zijn eigen systeem waarbij verscheidene belanghebbende partijen betrokken
zijn. Zonder ze allemaal op te sommen, kunnen we benadrukken dat de uitvoering van de LLL Sport
Strategy voor elk systeem de volgende verwachte voordelen zal hebben.
OVERHEDEN
De mobiliteit van arbeidskrachten inleiden
en bevorderen en de actieve burgerschap
bevorderen

De vaardigheden van de huidige arbeidskrachten evalueren en doeltreffende HR-systemen invoeren

De werkloosheidsgraad verminderen en
de productiviteit van de arbeidskrachten
bevorderen

Het personeelsverloop en de aanwervingskosten drukken door hooggeschoolde individuen in
dienst te houden

Improve quality and transparency of
education and training

Beroepsdescriptoren ontwikkelen door onmisbare vaardigheden voor een bepaalde functie te identificeren.

Facilitate access to education systems and
strengthen links to employment.
NATIONALE KWALIFICATIEOVERHEDEN
De ontwikkeling van kwalificaties en opleidingen
gebaseerd op NQF en EQF-principes verzekeren
Een door de sector georganiseerd kwalificatiestructuur ondersteunen
Opleidingsprogramma’s specifiek bestemd
voor werkgevers ontwikkelen.

OPLEIDERS EN TRAINERS
Tekorten identificeren en bepalingen voor
kwalificaties en cursussen onderlijnen
Kwalificaties en cursussen ontwikkelen die
overeenstemmen met de verwachtingen van de
werkgevers
De werkgevers in verband brengen met de
arbeidsmarkt

NATIONALE SPORTBEWEGING

De internationale transfereerbaarheid van
de kwalificaties verzekeren.

Meer waardering als belangrijke sector/sport
verkrijgen

INDIVIDUEN/WERKNEMERS

Grote en kleine bonden ondersteunen
De dialoog tussen de organisaties onderling
verzekeren en zich als één man tot de overheid
richten
Opleiding voor alle sportdisciplines voorzien
en opleidingstrajecten ontwikkelen.
WERKGEVERS
Hooggeschoolde en zeer doeltreffende (betaalde/onbetaalde) arbeidskrachten ontwikkelen

Duidelijke leer- en carrièretrajecten identificeren
Mogelijkheden inzake werkgelegenheid en
bredere carrièremogelijkheden vinden
IDe vooruitzichten in verband met carrièreevolutie verbeteren door het vaardigheidsniveau
te evalueren en doelstellingen voorop te stellen
De toegang tot onderwijs en de ondersteuning
van de professionele ontwikkeling verbeteren.

4 WAAROM MEEWERKEN AAN DE LLL SPORT STRATEGY?

Het succes van de LLL Sport Strategy
hangt in grote mate af van de deelname
van de belangrijkste belanghebbende
partijen in het nationale opleidings- en
tewerkstellingsproces van de sector. Alle
belanghebbende partijen zullen een
vooraanstaande rol spelen in de vervulling
van de uitdagingen waarmee de sport- en
actieve vrijetijdssector geconfronteerd wordt.
Leden en ambassadeurs van EOSE zijn
welgeplaatst om de deelname van
belanghebbende partijen op nationaal niveau
aan te moedigen en te ondersteunen.

Deze benadering kan een positieve
impact hebben op de hele sector en op
de belanghebbende partijen binnen de
sector. Het team van het VSPORT + Project
verheugt zich samen te werken met
Overheden, nationale kwalificatieoverheden,
sportbonden, nationale Olympische comités,
werkgevers, opleiders, trainers en werknemers
teneinde de invoering van de LLL Sport
Strategy in te voeren.
Bijkomende inlichtingen in verband met het
project zijn beschikbaar op
www.vsportplus.eu

E-mail : info@vsportplus.eu
Telefoon: +33 (0) 437 431 939
Website : www.vsportplus.eu
EOSE Secretariat - 1, Grande rue des Feuillants
69001 Lyon - France
Het project wordt bestuurd door het European Observatoire of Sport and Employment
(EOSE) en loopt van november 2011 tot maart 2014. Het wordt gefinancierd door de
Europese commissie.

