
De ‘Grote Leerweek’: 6 – 14 september 2003 
Je moest eens weten wat je allemaal kunt leren in Vlaanderen ... 
 
Brussel 23 juli 2003 - Van 6 tot 14 september organiseert de Vlaamse overheid de derde editie van 
‘De Grote Leerweek’. Dat leerfestival zet de verschillende opleidingen en vormingsfaciliteiten voor 
volwassenen in Vlaanderen in de kijker.  
 
Met De Grote Leerweek wil de Vlaamse overheid volwassenen mobiliseren om levenslang en 
levensbreed te (blijven) leren: van het aanleren van een hobby tot het aanleren van een beroep. De 
Grote Leerweek richt zich tot alle volwassen bewoners van Vlaanderen: jong en oud, rijk en minder 
rijk, allochtoon of autochtoon, hoog- en laaggeschoolden.  
 
De Grote Leerweek kadert in het internationale initiatief van UNESCO. Naast Vlaanderen organiseren 
zo’n 40-tal landen en regio’s een leerfestival.  
 
Van feesten ga je leren  
De Grote Leerweek 2003 wordt een feestelijke week met veel doe-activiteiten. Een week lang worden 
doorheen Vlaanderen activiteiten opgezet in meer dan 280 locaties.  
 
Wie graag wil weten welke activiteiten er op stapel staan, kan de programmakrant onder andere 
vinden in het postkantoor, de openbare bibliotheek, het gemeentehuis, het cultuurcentrum en in alle 
filialen van Carrefour, Colruyt, Delhaize, Super-GB en Brico.  
 
Bekijk het programma digitaal op www.groteleerweek.be. 
 
Leerders en projecten in de kijker  
Naar goede traditie zet De Grote Leerweek elk jaar enkele ‘leerders’ in de bloemetjes. Dit jaar beloont 
de organisatie 9 personen voor hun inspanningen op het vlak van persoonlijke bijscholing. Zij zijn 
voorgedragen door de organisatie waar ze cursussen volgden en worden bekroond voor hun 
uitzonderlijke leerprestatie. Stuk voor stuk boeiende mensen, met een inspirerend leerverhaal.  
 
Ten tweede worden 6 vormingsprojecten naar voren geschoven. Criteria hierbij is dat het draait om 
een innovatief educatief project, het zij georganiseerd door de overheid gesubsidieerde instanties of 
door bedrijven in samenwerking met zulke instanties. Een geldprijs (2500 euro – enkel voor de 
instanties) en een certificaat voor publicitaire doeleinden vallen de winnaars ten beurt. 
 
Een korte profielschets van de leerders en de projecten van het jaar vindt u in het bijgevoegde 
document. 
 
Bijleren in de zomer 
Maar ook op andere momenten dan tijdens de Grote Leerweek zijn er uiteraard heel wat 
mogelijkheden om je kennis aan te scherpen. Zo kunnen Vlamingen deze zomer kiezen uit een hele 
waaier leuke & nuttige opleidingen in de socio-culturele sector. Wil je liever je creatieve 
persoonlijkheid verder ontwikkelen, dan kan je gaan voor een cursus tekenen, boetseren, 
pottendraaien enz... De opleidingen informatica en talen blijven duidelijke zomerfavorieten. Maar ook 
thuis studeren wint aan populariteit.  
 
Een greep uit het groot aanbod zomercursussen vind je terug via volgende links:  
www.prettiggeleerd.be  
www.amarant.be  
www.vdab.be 
http://cvcv.cjb.net  
www.mensensamenleving.be 
www.vlied.be 
www.syntrawest.be/informatics 
http://www.cyberskill.be 
www.stichtingderaet.be 
http://surf.to/icva  
www.bis.vlaanderen.be 

 


