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MODULE 2
Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs ?
Pedagogisch agogisch project
Missie CVO VTI Brugge
Het CVO VTI Brugge is een opleidingscentrum dat kwalitatief onderwijs en vorming aan een breed
publiek biedt.
Via flexibele trajecten willen we de competenties verhogen van onze cursisten in functie van hun
professionele noden en/of persoonlijke interesses.
Met een dynamisch en enthousiast team zorgen we voor een gestructureerde werking en een
aangename leer- en werk omgeving waarin we respect hebben voor de diversiteit van onze cursisten.

Visie CVO VTI Brugge****
WEDERZIJDSE SAMENWERKINGEN MET PARTNERS BEVORDEREN*
Het CVO VTI Brugge wenst wederzijdse samenwerking met diverse partners aan te gaan in
horizontale als in verticale richting.
Samenwerking met diverse partners in horizontale richting:
Hierbij is het de bedoeling een verdere samenwerking uit te bouwen met verschillende partners
binnen het opleidingslandschap of de industrie in Vlaanderen met de bedoeling een breder
opleidingsaanbod te realiseren die arbeidsmarkt gericht is en/of competenties verhogende is.
Samenwerking met diverse partners in verticale richting:
Hierbij is het de bedoeling een verdere samenwerking uit te bouwen met de instellingen binnen de
vzw Vrije Technische Instituten Brugge waar het CVO VTI Brugge deel vanuit maakt.
Via deze weg wensen we het kennis- en vormingscentrum verder uit te bouwen voor jongeren en
volwassenen.
Via deze samenwerkingsverbanden willen we eveneens de naambekendheid van het CVO VTI
Brugge duidelijker op de kaart zetten binnen het opleidingslandschap in Vlaanderen.
FLEXIBELE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN UITBOUWEN*
CVO VTI Brugge wil via wederzijds overleg met diverse partners en cursisten opleidingstrajecten
uitwerken die tot efficiënte en transparante opleidingstrajecten leiden.
Tevens willen we opleidingstrajecten aanbieden aan doelgroepen van cursisten met een specifiek
zorgbeleid.
Binnen de opleidingstrajecten willen we het vrijstellingenbeleid met een persoonlijke benadering van
de cursist verder uitbouwen.
EEN BEVORDERENDE LEER-EN WERKOMGEVING CREËREN *
CVO VTI Brugge wil volgende waarden integreren binnen zijn werking om een bevorderende leeren werkomgeving te realiseren.

 Positieve ingesteld zijn
 Constructieve communicatie hanteren
 Loyaal zijn
 Doelgericht (samen)werken
 Flexibel zijn
 Verantwoordelijkheid opnemen
Aansluitend willen we het structureel overleg op verschillende niveau’s verder uitbouwen.
Professionalisering stimuleren op alle niveau’s en binnen alle domeinen.
VERNIEUWEND ZIJN IN DE BREDE CONTEXT*
CVO VTI Brugge streeft hierbij naar een opleidingsaanbod die gebaseerd is op de specifieke noden,
vernieuwingen en trends binnen de huidige maatschappij. Een pedagogische en didactische aanpak
implementeren die afgestemd is op de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijslandschap.

