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Colloquium ‘Onderwijskwaliteit op tafel’ 

De Sadeleer Ewoud | 10/06/2022 

Introductie themasessie onderwijs-
arbeidsmarkt 

Bereidt het onderwijs voldoende voor op de arbeidsmarkt?  

1 Visie Vlor 

De kernopdracht van het onderwijs kunnen we definiëren als: lerenden algemeen vormen zodat zij 

ten volle kunnen participeren aan de maatschappij. In een gezamenlijk advies verruimen de Vlor 

en SERV die opdracht: beide raden streven naar inclusief en kwalitatief onderwijs dat een stevige 

basisvorming biedt, voorbereidt op hoger onderwijs, of op deelname aan de arbeidsmarkt en 

levenslang leren. De raden onderschrijven het belang van een sterke basisvorming én specifieke 

vorming voor alle leerlingen. 

In deze sessie kunnen we dan ook vertrekken vanuit de premisse dat onderwijs ook een goede 

aansluiting op de arbeidsmarkt moet beogen. Zo zijn bijvoorbeeld de regionale 

arbeidsmarktbehoeften onderdeel van de beoordelingscriteria voor de programmatie-aanvragen 

voor gewoon secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en duaal leren, ook in het buitengewoon 

onderwijs. Een van de taken van het initiële onderwijs (leerplicht + hoger onderwijs) is dan ook om 

leerlingen en studenten voor te bereiden op hun intrede op de arbeidsmarkt. Na die eerste 

kennismaking met de arbeidsmarkt is het onderwijs niet uitgespeeld: zowel volwassenenonderwijs 

als hoger onderwijs willen hun rol opnemen in het levenslang leren.  

In de adviezen daarover legt de Vlor bewust de nadruk op de algemene vorming en 

persoonsontwikkeling van het levensbreed leren, als tegengewicht voor de sociale partners die 

levenslang leren vaak verengen tot arbeidsmarktgerichte vorming. Voor de Vlor zijn zowel 

arbeidsmarktgericht leren als levensbreed leren evenwaardige onderdelen van het levenslang 

leren. Levensbreed leren heeft immers belangrijke positieve effecten zoals toegenomen 

leergoesting, zelfstandigheid en weerbaarheid die de participatie aan het maatschappelijk leven 

en de kansen op duurzame tewerkstelling verhogen. 

Kwaliteitsvol onderwijs zorgt er dus voor dat mensen ten volle kunnen participeren aan de 

maatschappij én de arbeidsmarkt. In deze sessie bekijken we of het onderwijs op dat vlak goed 

bezig is en hoe we beter kunnen doen. 
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2 Thema’s in de Vlor 

Al van bij het ontstaan van de Vlor in 1991 staat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

hoog op de agenda. In eerste instantie gebeurde de afstemming binnen diverse sectorcommissies. 

De focus lag vooral op een goede afstemming van onderwijsinhouden op de verwachtingen van de 

arbeidsmarkt om de aantrekkelijkheid van het arbeidsmarktgericht onderwijs te verhogen voor 

zowel de leerlingen als de bedrijven. 

In die sectorcommissies werkte de Vlor, samen met de SERV, aan beroepsprofielen en 

beroepsopleidingsprofielen. Die profielen geven weer welke competenties worden verwacht van 

een ervaren en een beginnende beroepsbeoefenaar. Ook bij de opmaak van de eindtermen nam 

de Vlor een prominente rol in: in de jaren ’90 moesten die minimumdoelen nog worden 

goedgekeurd door de Vlor, nu beperkt onze rol zich tot een adviserende functie. Voor de tweede en 

derde graad van het secundair onderwijs werd dat advies nog eens samen met de SERV opgesteld. 

Samenwerking met het bedrijfsleven is ook noodzakelijk voor de organisatie van de nascholing van 

leerkrachten, stages van leerlingen, het gebruik van de laatste nieuwe infrastructuur en het delen 

van kennis over de laatste nieuwe technieken. Die samenwerking krijgt vorm in sectorconvenanten 

(tussen overheid en sectoren) en onderwijsconvenanten (tussen sectoren en onderwijspartners). 

In de loop der tijd verdwenen de sectorcommissies binnen de Vlor en groeide ook frustratie over 

de beperkte rol van de onderwijspartners in het opmaken van de sectorconvenanten. De Vlor nam 

wel nog verschillende initiatieven om contact tussen sectoren en onderwijs te faciliteren zoals 

studie- en ontmoetingsnamiddagen. Nu is er duidelijk beterschap in zicht: we ijveren voor een 

verplichte ‘overlegtoets’ bij de opmaak van sectorconvenanten, waarbij de sectoren vroeger in het 

proces in dialoog moeten met hun partners (onderwijs, VDAB…).  

Een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen onderwijs- en werkactoren was de organisatie 

van een Staten-Generaal van het secundair technisch onderwijs. 30 jaar geleden moest die een 

herwaardering van het technisch onderwijs stimuleren. De Staten-Generaal werkte als een 

katalysator om de genoemde samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en sectoren tot stand 

te brengen. Daarbij werd ook een rationalisatie van het onderwijsaanbod overeengekomen.  

De laatste jaren komen in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs heel wat 

(nieuwe) uitdagingen af op het arbeidsmarktgericht leerplichtonderwijs. Zo is er de uitbouw van het 

duaal leren, wat past in het voornemen om specifiek werkplekleren en meer algemeen 

arbeidsmarktgericht onderwijs te ontwikkelen tot een gelijkwaardige en volwaardige leerweg bij 

jongeren, ondernemingen en de brede maatschappij. De Vlor was van bij het begin een 

medestander in het stimuleren van werkplekleren en bracht heel wat adviezen uit over de toekomst 

van het DBSO en de ontwikkeling van duaal leren in secundair, hoger en volwassenenonderwijs. 

Een jaar geleden was er ook nog een gezamenlijke oproep met de SERV om samen in te zetten op 

duaal leren.  

Cruciaal in het verhaal van duaal leren is onze vraag dat deze hervorming moet bijdragen tot de 

preventie van vroegtijdig schoolverlaten. De rode draad doorheen de adviezen over het 

leerplichtonderwijs is dan ook om een goede plaats te voorzien voor de meest kwetsbare doelgroep 

van leren en werken. Doorheen de ontwikkeling van duaal leren groeide echter de vrees dat de 

inkanteling van leren en werken net zal leiden tot een toename van de ongekwalificeerde uitstroom, 

doordat er geen kwalificerend aanbod op maat van elke jongere voorzien is.  
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Opdat elke leerling wel een volwaardig en passend leertraject kan volgen, pleit de Vlor voor 

structurele oplossingen. Weeffouten in onze onderwijsstructuur moeten geïdentificeerd en 

fundamenteel aangepakt worden: het watervalsysteem moet worden tegengegaan.  Belangrijk is 

wel dat er nu al kansen en mogelijkheden liggen die sterker benut kunnen worden. Dat was de 

focus van onze recente inspiratiedag met focus op samenwerking en flexibele leerwegen.  

Deze legislatuur probeert de minister de arbeidsmarktgerichte studierichtingen aantrekkelijker 

(zelfs ‘sexyer’) te maken. Naast leerloopbaanbegeleiding, duaal leren en de STEM-agenda kijkt hij 

hiervoor naar de hervorming van de regionale technologische centra (RTC’s) en andere introductie 

van innovatie in onderwijs door het InnoVET-project en een actieplan XR (extended reality). De Vlor 

coördineerde de eerste cyclus van dat InnoVET-project en identificeerde belangrijke 

aandachtspunten om van innovatie in arbeidsmarktgericht onderwijs een succes te maken. Zo is 

er nood aan een langetermijnvisie op innovatie en professionalisering, moeten alle betrokken 

actoren complementaire rollen krijgen en moet onderwijs zelf de regie in handen houden. Projecten 

zijn een waardevolle motor om innovatie op te starten en om te experimenteren, maar om te 

vermijden dat innovatie stilvalt, is er nood aan structurele financiering.  

Arbeidsmarktgericht onderwijs is ook niet beperkt tot het leerplichtonderwijs. Via adviezen 

allerhande, maar ook via strategische verkenningen rond competentie-ontwikkelend onderwijs en 

‘tertiair onderwijs’ toonde de Vlor diepgaande aandacht voor alle niveaus van de Vlaamse 

kwalificatiestructuur. Denk maar aan de transitie van hoger beroepsonderwijs (HBO5) naar 

graduaatsopleidingen. 

Levenslang leren tot slot staat deze legislatuur sterk in the picture via de oprichting van een 

Partnerschap Levenslang Leren en het formuleren van een omvattend actieplan. De Vlor zet al 

langer hoog in om dat thema op de beleidsagenda te plaatsen, onder meer via een strategische 

verkenning in 2014. De laatste jaren volgen de adviezen over levenslang leren in 

volwassenenonderwijs en hoger onderwijs zich snel op en nemen de onderwijspartners ook een 

actieve rol op in het Partnerschap. De rode lijnen in onze adviezen zijn de aandacht voor het 

levensbreed leren, het belang van samenwerking en de aandacht voor kwetsbare doelgroepen en 

mattheuseffecten. 

3 Tot slot 

Onder de kop ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ komen heel wat subthema’s samen waar in de 

Vlor veel aandacht voor is geweest. Het is duidelijk dat er nog heel wat uitdagingen zijn voor het 

arbeidsmarktgericht onderwijs op elk niveau. Denk maar aan de ontluisterende resultaten van de 

laatste peiling Project Algemene Vakken (PAV) in derde graad bso, waar slechts een minderheid 

van leerlingen de doelen haalt voor functionele leesvaardigheid, luistervaardigheid en 

rekenvaardigheid. Dat is die kernopdracht van algemene (basis)vorming die in het gedrang komt. 

Misschien zou een nieuwe Staten-Generaal samen met de werk-actoren hieraan een boost kunnen 

geven. 


