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De eerste mijlpalen  
Twaalf jaar geleden begonnen Rataplan en Paul Schyvens aan een huzarenstuk, een waagstuk binnen 

de cultuursector: De Roma in Borgerhout verbouwen van een ruïne tot een actieve en volkse 

cultuurtempel.  

Guy Swaegers was toen zaakvoerder van constructiebedrijf Moker bvba, en tevens inwoner van 

Borgerhout.  Hij was vrijwilliger van het eerste uur en heeft met zijn bedrijf de lichtbrug gebouwd in 

de nok van de Roma.  

Robert Kaerts, toen stafmedewerker van De Roma, heeft het idee uitgewerkt om niet alleen beroep 

te doen op de honderden vrijwilligers maar ook op technische scholen uit het Antwerpse. Hij heeft 

hiermee de kiem gelegd voor een vruchtbaar model dat opvoeding, cultuur en stadsontwikkeling 

verbindt tot een speerpunt in de wereld van de samenlevingsopbouw. Robert heeft er voor gezorgd 

dat Het Keerpunt (school voor Deeltijds Onderwijs, gelegen achter de Roma) partner werd in de 

‘wederopbouw’ en een aantal gemotiveerde leerkrachten uitzond om met hun leerlingen werken uit 

te voeren in de Roma. De toenmalige directeur van Het Keerpunt Luc Lamote zag dit partnership 

perfect passen in zijn strategie om binnen zijn scholencomplex te pionieren met het concept ‘Brede 

School’.   

Toen Guy Swaegers het plan had opgevat om zijn bedrijf te verkopen aan zijn medevennoot en ‘iets’ 

maatschappelijk relevant op te zetten in zijn thuisdistrict was de puzzel  snel gelegd: Luc Lamote gaf 

hem de kans om in een leegstaand atelier  met leerlingen uit de afdelingen Lassen, Bouw en 

Onderhoudswerker een leerwerkbedrijf op te zetten. De verbouwingen in de Roma zouden hierbij 

een belangrijke rol spelen. Er werd gemikt op de ruime cultuursector om klanten te zoeken. De 

eerste job was meteen raak: Patrick De Groote van de Zomer van Antwerpen schakelde Guy 

Swaegers en zijn ploeg  in voor de prestigieuze tentoonstelling rond Royal de Luxe. Een voormalige 

herstelloods van de NMBS (nu onderdeel van Park SpoorNoord) werd omgetoverd van desolate plek 

tot imposante tentoonstellingsruimte. Wegens de omvang van de job en wegens de strakke timing 

werden naast een aantal leerlingen uit het Keerpunt ook leerlingen van het TIVO (de organisatie van 

het Vrij Onderwijs die de werkervaring organiseert voor leerlingen uit het Deeltijds Onderwijs) 

ingezet.  Een gouden zet blijkt achteraf want hiermee werd de basis gelegd voor een langdurige 

samenwerking. TIVO gaat later op in WELA, een netoverschrijdende organisatie.  

Het project zou snel een bovenlokale uitstraling krijgen. Verschillende ontwerpers, artiesten en 

organisatoren waarvoor Guy Swaegers werkte via zijn bedrijf Moker zijn hem vrijwel onmiddellijk 

gevolgd en hebben het risico genomen om prestigieuze projecten te laten uitvoeren door Kopspel 

vzw, het organisatorische vehikel dat het project voorzag van een VZW-structuur. Wel degelijk een 

VZW maar dan  met de kenmerken van een heus Bedrijf (een BZW als het ware). De klanten van het 

eerste uur zagen toen al in dat diversiteit geen optie was maar een feit: jongeren van diverse origine 

inschakelen in het middenveld is geen keuze maar een noodzaak als we alle jongeren uitzicht willen 

geven op een hoopvolle toekomst. Tentoonstellingsbouwer Paul Vandebotermet schakelde Kopspel 
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in voor projecten in Breendonk en in Auschwitz. Op een kille winterdag trekt Kopspel met 10 

leerlingen naar Breendonk en zij ondervinden aan de lijve dat Europa niet altijd een Land van Belofte 

is geweest. Kopspel neemt moslim- jongeren mee naar Auschwitz om mee te bouwen aan de 

tentoonstelling in het Belgisch Paviljoen. Ook die stoere jongeren worden muisstil bij de aanblik van 

de Birkenau site en ze beseffen dat de Shoah niet zomaar  Westerse propaganda is. De artieste 

Marie-Jo Lafontaine schrikt er niet voor terug om de jongeren in te schakelen voor haar grote 

overzichtstentoonstelling in de Botanique in Brussel.  Scenograaf Johan Daenen wil hen erbij als hij 

de permanente tentoonstelling in het Atomium volledig hertekent, en de bezoekers van het museum 

M in Leuven beseffen niet dat vele sokkels en tentoonstellingswanden gebouwd zijn door dezelfde 

‘kutmarrokanen’ die meestal enkel op negatieve of betuttelende manier in beeld komen.  Zo beseft 

de bezoeker van de Opera die vanuit Brasschaat de Turnhoutsebaan oprijdt en veiligheidshalve de 

sloten van zijn auto controleert niet dat het decor van zijn favoriete opera gebouwd is mede door die 

gasten van de Turnhoutsebaan.  

  

Een pedagogisch model  
Eind vorige eeuw zit het technisch onderwijs in de grootsteden in volle crisis. De massale instroom 

van migranten leidt tot een witte vlucht van het stadscentrum  van Antwerpen naar de kleine steden 

en dorpen rond de grootstad. Leerkrachten verliezen hun enthousiasme (en soms ook hun baan), 

taal- en attitudeproblemen steken de kop op, het perverse watervalsysteem zadelt het technisch en 

beroepsonderwijs op met een bedenkelijk imago. Wat rest zijn scholen die aan een hoog tempo 

‘verkleuren’, voor de volle 100%. Dit lot overkomt ook -  en vooral - een aantal scholen in Borgerhout.  

De ploeg rond Kopspel komt niet direct uit het onderwijs en dat blijkt bij aanvang veeleer een troef 

dan een handicap:  ze zetten een model op dat zijn inspiratie eerder haalt uit de bedrijfswereld dan 

uit de wereld van onderwijs.  

Kernbegrippen zijn werken op resultaat, aandacht voor constante en hoge kwaliteit, behalen van 

deadlines (dus ook doorwerken tijdens de schoolvakanties), klantgerichtheid, up to date machines en 

gereedschap.   

Het idee van het ‘leermeesterschap’ wordt nieuw leven ingeblazen: leerlingen werken samen met 

coaches, zelfstandige ondernemers en atelierchefs aan projecten en producten die direct nut hebben 

voor de buitenwereld. Bij Kopspel werkt een leerling al vanaf dag één aan een onderdeel dat aan het 

eind van het proces terug te vinden is in een theater, een museum, een cultureel centrum, een 

artistieke productie. De aanvankelijke  bezorgdheid van opdrachtgevers - kunnen jullie garanderen 

dat alles op tijd klaar zal zijn voor de première? Kunnen jullie voldoende kwaliteit halen? - blijkt 

achteraf de grootste troef te worden. Leerlingen voelen perfect aan dat er een deadline zit aan te 

komen: hun werk blijkt belangrijk te zijn, een noodzaak zelfs. Nadruk op kwaliteit maakt dat 

leerlingen voelen dat in hen wordt geïnvesteerd zowel op vlak van materiaal (professionele 

machines) als op vlak van vakkennis. Ze werken met professionals die het belangrijk vinden om hun 

kennis door te geven.   

  

We zetten de mechanismes van dit pedagogisch model even op een rij.  

  

Resultaat bepaalt het proces  

Een concrete opdracht, een schets, een idee wordt meteen vertaald naar een technisch ontwerp en 

via CAD-tekeningen omgezet in plannen van onderdelen die de atelierchef verdeelt over de 

leerlingen. Het vereiste resultaat bepaalt het werkproces, de graad van nauwkeurigheid, de mate van 



afwerking, de snelheid van werken. De atelierchef werkt actief mee in dit proces en zet systemen op 

die streven naar een ideale mix van snelheid en nauwkeurigheid. Het verschil met een echt atelier is 

behoorlijk klein. Wel is er meer ruimte voor het in de vingers krijgen van de noodzakelijke 

handelingen.   

Kliekjesvorming  tussen jongeren uit hetzelfde land van herkomst wordt tegen gegaan door 

leerlingen van verschillende migrantengemeenschappen met elkaar te leren werken. Onderling 

racisme en vooroordelen kunnen aanvankelijk huizenhoog zijn,  maar kalven af als je verplicht bent 

om met die anderen samen tot een resultaat te komen.  

  

Succes primeert, attitude volgt  

Vele leerlingen hebben voor ze bij Kopspel komen een carrière van mislukkingen achter de rug. Als je 

jaren hebt gehoord dat je nergens voor deugt is een ‘fuck you’ houding snel een schild dat je wel 

even beschermt, maar op lange termijn tot een harnas wordt voor je eigen kansen. Maar bij Kopspel 

heb je gegarandeerd na een week je eerste succesverhaal beet: je hebt meegewerkt aan iets dat 

ergens toe dient, dat wordt beoordeeld en dat aanleiding geeft  tot schouderklopjes, positieve 

feedback. Geen enkele leerling is immuun voor die injecties van kleine en grote successen.  Steeds 

vaker gaat Kopspel op verplaatsing om constructies te monteren. Het eindresultaat ligt dan mee in 

handen van de leerlingen.  Wat in het atelier werd voorbereid, krijgt nu vast vorm in het theater, in 

het museum, in de realiteit.  

Voor Kopspel is het essentieel dat de jongeren uitgenodigd worden op premières, vernissages, 

openingen, zodat ze direct meegenieten van het applaus en zodat ze het resultaat van hun werk in 

een groter geheel zien. Zij komen daardoor ook op plaatsen die ze normaal nooit zouden bezoeken. 

Dat breekt hun doorgaans beperkte leefomgeving open. De cultuursector heeft daarbij een grote 

troef: nergens is de zichtbaarheid zo groot als in deze sector: het gaat om openbare plaatsen, 

evenementen met veel publieks- en persbelangstelling. Dit straalt af op onze leerlingen.  En op de 

cultuursector zelf… Zij maken steeds meer echt werk van publieksdiversiteit en worden hiertoe 

aangezet in de bestuursovereenkomsten. Mede door de  samenwerking met Kopspel en deze 

pedagogische aanpak blijft dit geen dode letter.   

  

Leermeesterschap als groepsdynamiek  

Leerlingen wordt basisrespect bijgebracht voor de vaardigheden van hun coaches,  van de 

atelierchef, van externe ontwerpers, vormgevers, technici. Maar deze vakmensen moeten op hun 

beurt bereid zijn met die vaardigheden de leerlingen te begeesteren.   

 Jonge, onervaren leerlingen worden samen gezet met oudere en technisch meer bekwame 

leerlingen. Het leermeesterschap wordt de kern van het leren en de motor van de groepsdynamiek. 

Op werven moeten de leerlingen territorium delen met werknemers van (onder)aannemers, met 

technici en klusjesmannen van de huizen waarin ze  werken. Kopspel werkt actief aan de 

communicatie tussen de  verschillende actoren zodat er snel wederzijds respect ontstaat voor elkaars 

materiaal, werkvorm, veiligheidsvoorschriften, werkcultuur.   

  

Efficiëntie boven bureaucratie  

Iedereen moet zijn handen vuilmaken.  Alle middelen, alle energie moet maximaal gaan naar mensen 

die rechtstreeks met jongeren werken, in de scholen, in de buurten, in de sportverenigingen. Dan pas 

kan er wezenlijk iets veranderen voor de duizenden jongeren die anders zonder meer als een 

verloren generatie zal worden weggezet.  



Kopspel wil met zijn aanpak en met het beschreven pedagogisch concept een werkbaar model 

neerzetten. Kopspel wil hiermee een antwoord geven aan de overvloed aan analyses met elkaar 

tegensprekende conclusies, aan bureaucratie en regelneverij met inefficiënt ingezette middelen, aan 

dure intermediaire structuren waarvan ook het onderwijs vaak het slachtoffer is. Want 

maatschappelijke problemen worden door beleidsmakers steeds gemakshalve vertaald in een 

bijkomende invulling van het overvolle takenpakket van het onderwijs. Academici die als aanbeveling 

van hun studie verklaren dat het bestudeerde probleem best binnen het onderwijs wordt opgelost, 

zouden verplicht hun onderzoeksgeld terug aan de gemeenschap moeten geven.  

  

De eerste spin off: kunstZ  
Zeven jaar geleden zette Kopspel een theater- en muziekproject op (Genesis) voor nieuwkomers: 

professionelen uit de theatersector werken samen met muziekschool Ward De Beer (actief binnen de 

Brede School Het Keerpunt) om met nieuwkomers (gerekruteerd via Inburgering Antwerpen) een 

theaterproductie op te zetten. En dit vanuit dezelfde basisprincipes als het constructie-atelier. Het 

succes van Genesis vraagt om een vervolg. Kopspel overtuigt  tien professionele 

theatergezelschappen om drie jaar lang te investeren in een diversiteitsmedewerker om artiesten 

van diverse origine toe te leiden tot de podiumkunsten. KunstZ is geboren en werkt de  eerst jaren 

onder de vleugels van Kopspel. Regisseur Greet Vissers zet de memorabele voorstelling ‘Macbeth’ op 

die door de aanwezigheid van acteurs afkomstig uit de vier windstreken (die elk in hun eigen taal 

spelen) een grote impact heeft op het publiek. Zes jaar geleden is kunstZ een aparte VZW geworden 

na structurele erkenning door de Vlaamse Gemeenschap.  KunstZ maakt eigen voorstellingen, is 

coproducent bij voorstellingen van professionele gezelschappen, ondersteunt startprojecten van 

kunstenaars van diverse origine en bouwt de kunstZ Academie uit: een opleidingscentrum waarbij de 

deelnemers worden klaargestoomd om via hun eindejaarsprojecten de eerste stappen te zetten op 

de Vlaamse podia.   

KunstZ ontpopt zich tot een prima netwerker. Zo zijn ze er in geslaagd een samenwerking op te 

zetten waarbij  Guy Cassiers (Toneelhuis) de eindejaars-familievoorstelling van HetPaleis regisseert 

met 15 acteurs en actrices van kunstZ. ‘Het vertrek van de mier’ van Toon Tellegen is een belangrijke 

productie geworden waarbij de schoolvoorstellingen zijn uitgegroeid tot uitbundige 

theaterervaringen. Eindelijk zien de schoolkinderen ‘hun’ mensen op het grote podium.  

  

De tweede spin off: Textielatelier Doek  
Zes jaar geleden is uit het contact met kostuumontwerpster Lies Van Assche het textielatelier ‘Doek’ 

voortgevloeid. Het atelier is gevestigd binnen de lokalen van Het Keerpunt en werkt nauw samen met 

de afdeling ‘confectie’ van de school Het Keerpunt. ‘Doek’ is onderdeel van Kopspel vzw en kan 

verzelfstandigen als de tijd rijp is. Er worden opdrachten uitgevoerd voor theater, film, stoeten, 

evenementen en de VRT. Het atelier geeft Kopspel de gelegenheid om het model verder uit te 

werken met jonge moslima’s. Het metaal/hout atelier trekt namelijk alleen jongens aan. Lies Van 

Assche verfijnt het principe van het Leermeesterschap. Niet alleen werkt ze samen met 

professionelen uit de wereld van mode en confectie, die op hun beurt werken met onze leerlingen. 

Ze is via het deelproject ‘Knooppunt’ ook actief op zoek naar nieuwkomers die vanuit hun 

moederland speciale technieken kennen en die willen doorgeven aan leerlingen en aan coaches en 

professionelen. Zo wordt leermeesterschap onvervalste ping pong. Zo geeft een groep Afghaanse 

vrouwen workshops rond speciale borduurtechnieken en deze technieken worden dan verwerkt in 

een nieuwe upcycling collectie van Doek.  



  

Derde spin off: Grafisch Atelier Studio Kuurjeus  
Meer en meer opdrachtgevers geven er de voorkeur aan om ontwerp en uitvoering in één 

aanbesteding te combineren. Zo werkte Kopspel mee aan de renovaties van zowat alle bibliotheken 

in Antwerpen, waarbij interieur-architectuur, meubelontwerp en uitvoering één geheel vormen. 

Kopspel zag de noodzaak om permanent op creatieve ontwerpers en grafici beroep te kunnen doen. 

Charissa Plasmans en Hannelore Dreher hebben  hun Masterproef voor Sint Lucas uitgevoerd in de 

ateliers van Kopspel. Ze hebben een interactieve installatie voor kinderen uitgewerkt die voorgesteld 

werd op het Festival van Bronks in Brussel. Nieuwe projecten dienen zich aan voor het Cultureel 

Centrum Dilbeek en het Enter Festival in Antwerpen. Kopspel heeft hen gevraagd om hun kersverse 

Studio Kuurjeus onder te brengen in de VZW-structuur. Zo krijgen de jongeren de kans samen te 

werken met creatieve ontwerpers en uitvoerders: Charissa en Hannelore hebben een ploeg jongeren 

begeleid voor de schilderwerken in Matterhorn ze hebben meegewerkt aan de Reuzenstoet en ze 

hebben samen met onze jongeren meubels gemaakt voor de Antwerpse Bilblotheken. Kopspel breidt 

zijn actieradius uit en Studio Kuurjeus past perfect binnen het model van het Leermeesterschap.  

  

De groei van het metaal/hout-atelier: partnerships  
Kopspel heeft altijd als strategie gehad om langlopende partnerships op te zetten. Dat is meer dan 

een zakelijke bekommernis. Het creëert voor de jongeren een nieuwe dynamiek. Jongeren krijgen 

eerst het nodige zelfvertrouwen binnen de veiligheid van het eigen Kopspel-atelier, binnen de 

krijtlijnen die de coach uitzet.  Dit basisvertrouwen kan verder groeien als ze ook buitenshuis hun 

mannetje kunnen staan. De jongeren werken regelmatig voor De Studio (Villanella), voor de 

Matterhorn verbouwing (zie verder), voor de Vlaamse Opera, voor het MAS, voor HetPaleis, de 

Zomer van Antwerpen, De Arenberg-schouwburg, het Openluchttheater. De jongeren leren zo niet 

alleen de locaties kennen maar ook de mensen die er werken, de technici, de productieleiders. En 

omgekeerd leren deze mensen hoe ze de jongeren moeten aanpakken ( soms ook inpakken) om ze 

mee te krijgen in de werkcultuur van hun organisatie. Het feit dat zulke grote spelers in het culturele 

veld er voor kiezen om te werken met onze jongeren heeft ook een boost gegeven aan de werking 

van Kopspel. Het heeft ook gezorgd voor een zekere erkenning van het werk van Kopspel. En niet 

onbelangrijk: onze jongeren worden steevast uitgenodigd om voorstellingen bij te wonen, dikwijls 

samen met de mensen van kunstZ. In deze huizen kijkt men er niet meer van op als ineens een 

twintigtal jongeren van divers pluimage neerstrijken in de zaal.   

  

De doorbraak van het model: het Matterhorn-project  
Zeven jaar geleden startten de werken om van een aftands pakhuis in Borgerhout het hoofdkwartier 

te maken voor de gezelschappen Laika, Muziektheater Transparant, De Roovers en voor kunstZ. Het 

project Matternhorn is geboren. Kopspel is er van de start bij betrokken en is ook co-promotor voor 

het EFRO project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Kopspel lukt er in, met de 

ervaringen van De Roma in het achterhoofd, een aantal scholen te overtuigen om mee te stappen in 

het project: Het Keerpunt (Borgerhout), Het Leercentrum (Merksem), SISA (Stedelijk Instituut voor 

Sierkunsten en Ambachten) en WELA (Werken en Leren Antwerpen: de fusie tussen SISO en TIVO).  

Deze onderwijsinstellingen zetten coaches, leerkrachten en leerlingen in. 150 jongeren werken mee 

aan de verbouwing en ze geven het systeem van Leren en werken een zeer concrete inhoud. Bij de 

opening van het Matterhorn complex  zijn de jongeren dan ook expliciet in de bloemetjes gezet. De 



Iraanse cineaste Maryam Hedayat heeft er trouwens een mooie documentaire over gemaakt. Zij 

heeft ook het maakproces van het decor voor Lady Macbeth in de Vlaamse Opera in beeld gebracht   

  

De toekomst: het Borgerhout model  
Kopspel heeft steeds oog gehad voor het brede verhaal hoe we in Antwerpen kunnen samen leven in 

een smeltkroes van nationaliteiten. Kopspel engageert zich binnen de Brede School van het Keerpunt 

en binnen een aantal Borgerhoutse organisaties.  

Borgerhout herbergt ook de grootste concentratie van organisaties bedrijvig binnen cultuur en 

samenlevingsopbouw. Het zijn geen organisaties gepiloteerd door de overheid maar initiatieven die 

van onderuit zijn gegroeid en zich een weg zoeken in de Urban Culture (soms ook Urban Jungle). 

Kopspel onderhoudt met vele organisaties goede kontakten. Kopspel is actief in de Reuzen VZW die 

de jaarlijkse Reuzenstoet in Borgerhout organiseert. Kopspel is ook één van de pijlers van de 

OostNatie: de organisatie van burgerinitiatieven die een plek opeist binnen de site SpoorOost (een 

voormalig rangeerstation in Borgerhout en Antwerpen-Noord). Dit om te voorkomen dat deze te 

ontsluiten site enkel voorbehouden blijft als parking van het Sportpaleis of als uitwijkplaats voor de 

Sinksenfoor. OostNatie gaat er over waken dat de overwegend Marokkaanse jongeren uit de buurt 

hun stek kunnen veroveren op dit nieuwe terrein. OostNatie organiseert regelmatig evenementen op 

deze site (Zomerslotfest, Burning Dragon, Wintervuur, Festival Vurige Liefde) waarbij de jongeren uit 

de buurt een belangrijke rol spelen als preventer, bouwer, cateraar, … Kopspel heeft trouwens 

ervaring in deze buurt.   

  

Tijdens de renovatiewerken aan Matterhorn is een territoriumgevecht losgebroken tussen de 

Marokkaanse jongeren van Kopspel die aan het werk waren in Matterhorn en een harde kern van 

jongeren die de aanpalende pleintjes als hun exclusieve ‘jachtterrein’ beschouwden en de buurt 

terroriseerden. Guy Swaegers heeft toen in nauwe samenwerking met politie en buurtregie deze 

harde kern uit verband gespeeld. Tegelijkertijd is er de belofte gedaan om voor de jongeren nieuwe 

initiatieven op te zetten. Deze belofte wordt nu gerealiseerd:  

-kunstZ, Matterhorn en de jongeren van JES (Jeugd en Stad) hebben voor de afgelopen reuzenstoet 

een oude praalwagen gerestaureerd.  

-Kopspel bouwt met de jongeren van JES een jeugdlokaal binnen de Centers (ruimtes onder de 

spoorwegbaan in Borgerhout)  

-Vespa (de ontwikkelingsmaatschappij van de Stad Antwerpen) heeft Kopspel de opdracht gegeven 

om op de site SpoorOost sport- en spelinstallaties te bouw met en voor de jongeren uit de buurt; in 

een oude treinwagon wordt een jongerencentrum gerealiseerd  

-Het Centrum Leren&Werken TNA gaat met de leerlingen van het Leercentrum een runner parcours 

uitbouwen op deze site  

-Matterhorn en kunstZ gaan dit najaar samen met de buurt een revue opzetten.  

  

Dit zal leiden tot een concentratie van positieve energie in de buurt. Guy Swaegers en de jongeren 

van Kopspel zijn dikwijls de spil of de olie binnen dit soort samenwerkingen. In Borgerhout weet men 

dat integratie geen kwestie is van romantiek maar wel van een dagdagelijks gevecht voor respect, 

werk, opleiding en amusement.  

  



De verre toekomst: systemen van leren en werken binnen de culturele 

champions league  
Kopspel heeft een aantal belangrijke spelers in het Vlaamse Culturele Veld samengebracht om na te 

denken hoe systemen van leren op de werkvloer kunnen geïntegreerd worden binnen de werking 

van de partners:  

De Vlaamse Opera maakt plannen voor een nieuw atelier/productiecentrum en droom er van om 

samen met Kopspel en Keerpunt opleidingen binnen dit centrum te integreren  

Het Toneelhuis moet binnen 4 jaar uitkijken naar een nieuwe atelier en zoekt uit of ze mee kunnen 

investeren in dit centrum  

De VRT gaat een nieuw gebouw zetten, maar daarin is geen plaats meer voor decorateliers; ze gaan 

onderzoeken of het Kopspel-model inspiratie kan bieden voor een atelier/opleidingscentrum in het 

Brusselse.   

NTGent krijgt binnenkort waarschijnlijk groen licht van de Stad Gent om een nieuw decoratelier te 

bouwen; om dit te realiseren moet NTGent ook opdrachten voor derden uitvoeren; iets wat nu al 

gebeurt trouwens; ook zij willen dit realiseren binnen systemen van Leren en Werken.  

We zouden deze initiatieven liefst realiseren binnen een gemeenschappelijk pool, zodat we met een 

gezamenlijk plan naar de beleidsmakers van Cultuur, Onderwijs en Tewerkstelling kunnen stappen.  

   
 
 
 
 


