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Facts vanuit de Arbeidsmarkt



• Vergrijzing beroepsbevolking : 10 out - 8 in

• Knelpunteconomie : alle sectoren, alle beroepen

• Te lage werkzaamheidsgraad (75%) en werkbaarheidsgraad (50%)

• Te lage participatie LLL : 51% niet tov 32-42% OESO-toplanden 

• 95/100 koppen beroepsbevolking heeft arbeidsmarktoriëntatie

Facts vanuit de Arbeidsmarkt



• Skills-polarisering : laaggeschoold - hooggeschoold

• Persistent knelpunt van de ongediplomeerde uitstroom (8%)

• Te kort aan STEM-vaardigheden

• Groeisectoren : dienstverlening, zorg en welzijn, onderwijs, …

• Leren : 1/3 op school, 2/3 na school

Facts vanuit de Arbeidsmarkt



Uitdagingen voor de 
Arbeidsmarkt én de 
Samenleving



• Vergrijzing bevolking

• Klimaatverandering

• Diversiteit en Migratie

• Digitalisering en Technologisering 

• Gezondheidsrisico’s

Uitdagingen voor de Arbeidsmarkt 
én de Samenleving



Spanningsvelden



• Kennis Vaardigheden

• Levenslang Leren  Levensbreed Leren

• Generieke Competenties  Functiegebonden Competenties

• Kortgeschoold  Hooggeschoold

Spanningsvelden



• Geschooldheid  Vaardig

• Theoretisch Leren  Praktijkgericht Leren

• ASO/BSO/TSO/BuSO Ontschotting

• Intramuraal  Extramuraal

• Curriculair  Extracurriculair

Spanningsvelden



Uitgangsprincipes



• Duurzaamheid en Inclusie zijn leidende principes

• Ieder talent is nodig én telt

• Recht op een duurzame loopbaan

• Kortvaardigheid bestrijden

• Onderwijs en LLL zijn hefbomen 
voor duurzame inzetbaarheid

Uitgangsprincipes



• Consistentie in het leerbeleid over 
een loopbaan heen : 
combinatie van leervormen (formeel, 
informeel, non-formeel), -
methodieken (blended learning, 
netwerking, bootcamps, 
teambuildings, coaching, ..), -kanalen 
én het valoriseren van verworven 
competenties (loopbaanportfolio)

Uitgangsprincipes



SAMEN
onderwijs maken



• SAMEN = onderwijs en andere maatschappelijke actoren
(bedrijven, organisaties, verenigingen, sectorfondsen, ….)

• Bestaande praktijken van SAMEN onderwijs maken :
duaal leren/duaal lesgeven/Vlajo-programma’s/
stages/praktijkproeven/bedrijfsbezoeken/STEM academies/
Beroepenhuis-initiatieven/Rode Neuzen Academy/
VDAB ‘doe-dagen’/…..

SAMEN onderwijs maken



• Institutionaliseren van ‘SAMEN onderwijs maken’ : 
duaal leren als prioritaire onderwijsvorm én in alle 
onderwijsniveaus (secundair, hoger, 
volwassenenvorming, …)

• Inzetten op het bijbrengen van de 21e eeuwse
vaardigheden in onderwijs en brede waaier van 
vormingen en opleidingen

SAMEN onderwijs maken



• Duaal leren is driedimensioneel leren 
(theoretische kennis + praktijkervaring + 
vaardighedenverwerving)

• Attractiviteit van ideaaltypisch LLL verankeren
in het initieel onderwijs

SAMEN onderwijs maken


