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Onderstaande tekst is de zogenaamde platformtekst van de strategische verkenning van de 

Vlaamse Onderwijsraad Stimuli voor het leren van volwassenen (2013). De platformtekst is 

nadrukkelijk geen advies van de Vlor. Het is een synthese van de bevindingen van de 

onderzoekers die betrokken waren bij de verkenning, van ander onderzoek en 

beleidsdocumenten, en van de eigen inzichten van de denkgroep. De tekst wil aan de leden van 

de Vlor en diverse stakeholders inspiratie bieden voor het bevorderen van het leren van 

volwassenen en dat op middellange termijn. Deze tekst, wordt samen met de 

onderzoeksbijdragen gepubliceerd in het boek Blijven leren: de toekomst! 

1 Heeft Vlaanderen een vormings- en opleidingshandicap? 

Het debat over de loonkostenhandicap van ons land is ruim bekend. Dat die handicap tegenover 

de buurlanden reëel bestaat, wordt nauwelijks betwist. Over de grootte ervan en over de 

manieren om die weg te werken, woeden felle discussies. Veel minder in het nieuws komt de 

vraag of Vlaanderen niet opgezadeld zit met een vormings- en opleidingshandicap. En of dat 

Vlaanderen niet belet in zijn ambitie om zich tot een lerende samenleving te ontwikkelen en 

daarmee tot de topregio’s te gaan behoren, de kerndoelstelling van Vlaanderen in actie.  

Meer bepaald rijst de vraag of we ons geen ernstige zorgen moeten maken over de deelname van 

de grote massa van de volwassenen aan formele en non-formele vormings-, trainings- en 

opleidingsactiviteiten gedurende hun lange(re) levensloop na het leerplichtonderwijs. Is het 

percentage dat deelneemt wel voldoende hoog en zijn alle bevolkingsgroepen actieve leerders? 

En draagt de kwaliteit van de vormings-, trainings- en opleidingsprogramma’s ertoe bij dat 

mensen lang(er) zinvol inzetbaar zijn en blijven op de arbeidsmarkt en dat zij als actieve en 

verantwoordelijke burgers deelnemen aan een samenleving die op demografisch, sociaal en 

cultureel vlak grondig blijft veranderen? Wordt het lerend vermogen van volwassenen wel 

voldoende onderhouden op bijvoorbeeld de werkplek of in het verenigingsleven? En is er wel 

voldoende waardering voor het vele leren dat plaats vindt in informele settings? 

Het heeft de afgelopen vijftien jaar niet ontbroken aan studies, beleidsdocumenten en 

beleidsinitiatieven die (onder andere) tot doel hebben het levenslang leren van volwassenen te 

versterken. Het lijvige CONBEL-rapport met zijn talrijke concrete aanbevelingen (Baert e.a., 2000), 

http://www.vlor.be/publicatie/blijven-leren-de-toekomst
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het toekomstproject Vlaanderen in Actie, de vernieuwde Europese agenda voor 

volwasseneneducatie (Raad van de Europese Unie, 2011) zijn maar enkele voorbeelden. Het 

leren van volwassenen staat de laatste jaren daarmee onmiskenbaar in de belangstelling van 

beleidsmakers en van vele stakeholders die dat leren en de participatie aan vorming, training en 

opleiding willen bevorderen. En dat is een gunstig gegeven. Maar beantwoordt daaraan een even 

gunstige praktijk? 

De belangstelling van het overheidsbeleid en van het beleid dat diverse sociaal-economische en 

sociaal-culturele actoren voeren, komt onder andere tot uiting in een breed en divers aanbod aan 

onderwijs-, trainings- en vormingsmogelijkheden voor volwassenen om te blijven leren of opnieuw 

te leren. Dit aanbod wordt nog groter dankzij de mogelijkheden van het leren met behulp van de 

diverse ICT-toepassingen.  

Uit onderzoek blijkt dat volwassenen graag gebruik maken van dat aanbod, vooral van het 

formele aanbod van de volwasseneneducatie. Vlaanderen staat aan de Europese top wat 

deelname aan formele volwasseneneducatie betreft. Uit Europees vergelijkend onderzoek blijkt 

bovendien dat een aantal demografische kenmerken die klassiek een negatieve impact hebben 

op participatie, in Vlaanderen een iets minder zware rol spelen.1 Kortom, als we ons 

internationaal vergelijken, is er reden tot enige tevredenheid over de deelname aan en het 

functioneren van de volwasseneneducatie in Vlaanderen. Maar die vergelijkingen steunen op 

gemiddelden tussen sterker- en zwakkerscorende landen. En de vraag is dus of we daarmee 

tevreden kunnen zijn, gelet op de uitdagingen die zich aandienen (zie punt 3).  

We kunnen hoe dan ook niet naast heel wat zorgwekkende ontwikkelingen kijken. De participatie 

aan formele opleidingen mag dan wel relatief hoog zijn, de duur van die opleidingen blijkt 

beperkt. De Europese arbeidskrachtenbevraging2 laat bovendien in Vlaanderen een lage en de 

afgelopen jaren zelfs dalende participatie aan het levenslang leren zien. Slechts 6,8 % van de 

ondervraagden heeft in 2012 in de 4 weken voorafgaand aan de bevraging een opleiding gevolgd 

(Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2013). Daarmee zitten we ver af van het streefdoel van 

15 % voor het jaar 2020 dat het Pact 2020 en het Europees programma Levenslang Leren 

vooropstellen. 

Ook het recente PIAAC-onderzoek geeft geen reden tot tevredenheid. Weliswaar bleek dat 48 % 

van de Vlaamse PIAAC-responden een opleiding had gevolgd in het jaar voorafgaand aan de 

bevraging, maar dat ligt onder het OESO-gemiddelde en heel wat lager dan de cijfers van de 

Scandinavische landen en Nederland, waar het deelnamecijfer hoger dan 60 % ligt. Die landen 

slagen er ook het best in om laaggeschoolden te laten deelnemen aan opleiding en vorming 

(Cincinnato en De Meyer, 2013; OECD, 2013). In Vlaanderen is levenslang leren voor aanzienlijke 

delen van de bevolking nog steeds geen realiteit en ook geen evidentie. Bovendien blijken er 

                                                                                                                                                                     

1 Zie in dit verband de bijdrage van Nicaise.  
2 De Enquête naar de Arbeidskrachten of Labour Force Survey is een sociaal-economische enquête bij de huishoudens 

met als voornaamste doelstelling de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie exhaustieve en 

onderscheiden groepen (namelijk tewerkgestelde personen, werklozen, en niet-actieve personen), en over elk van deze 

categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze bevraging wordt in elk van de lidstaten van de 

Europese Unie uitgevoerd.  
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grote competentieverschillen te bestaan tussen de hoog- of langopgeleiden en de laag- of 

kortgeschoolden, met de nodige sociale en economische gevolgen vandien. 

Daarbij komt nog dat de financiële crisis en de daarop volgende economische recessie de 

aandacht meer gericht hebben op het overleven op korte termijn, dan op het investeren op de 

langere termijn, meer bepaald in het toekomstgericht vormen, opleiden en trainen van alle 

leeftijdsgroepen. In die zin lijkt het erop dat we effectief met een vormings- en 

opleidingshandicap te kampen hebben. 

Samengevat kunnen we stellen dat Vlaanderen inzake het leren van volwassenen op de goede 

weg is, maar ook nog een lang stuk van de weg heeft af te leggen om voluit een lerende 

samenleving te worden. Defaitisme noch triomfalisme zijn hier op hun plaats, maar wel de sterke 

overtuiging dat progressie mogelijk en noodzakelijk is.  

Met deze strategische verkenning wil de Vlor het debat voeden over hoe het leren van 

volwassenen in de komende tien jaar nog krachtiger dan voorheen gestimuleerd kan worden. 

Deze tekst wil op basis van de bevindingen van de onderzoekers en van de gedachtenwisselingen 

en discussies tussen de denkgroep en de onderzoekers, inspiratie bieden voor het beleid van 

diverse stakeholders en dat op middellange termijn. Hij is ook een oproep aan alle actoren 

betrokken bij het leren van volwassenen om voor dat beleid vandaag al nieuwe en vernieuwende 

stappen te zetten. De toekomst laat immers niet op zich wachten, zeker niet als het om 

langdurige en langzame processen van leren, opleiden en vormen gaat. 

2 Het leren van volwassenen: historiek, concepten, 
uitgangspunten in een ruim perspectief 

De stimuli voor het leren van volwassenen plaatsen wij in het ruimere perspectief van het 

levenslang en levensbreed leren. Levenslang en levensbreed leren gebruiken we voor alle 

duidelijkheid in de zin zoals Lifelong Learning internationaal begrepen wordt, namelijk het leren 

van de wieg tot aan het graf. Het leren van volwassenen vormt een deel van dat levenslang en 

levensbreed leren. In dat concept is het leren van volwassenen dus onlosmakelijk verbonden met 

het leren van kinderen en jongeren.3 Maar er is méér dan enkel het proces van het leren 

gedurende de hele levensloop. 

Wie namelijk zou denken dat ‘levenslang leren’ een nieuwerwetse vertaling is van de oude 

volkswijsheid ‘je bent nooit te oud om te leren’ of een label is om onderwijs en opleidingen voor 

volwassenen te benoemen en te promoten, die ziet maar een stuk van het plaatje. ‘Levenslang 

leren’ is in de eerste plaats een beleidsconcept om een samenhangend beleid te ontwikkelen 

voor alles wat educatie is: opvoeding, vorming, onderwijs, opleiding en training. Het concept van 

levenslang leren richt tegelijk de aandacht op alle vormen van leren - in formele en informele 

                                                                                                                                                                     

3 In Vlaanderen wordt levenslang en levensbreed leren vaak als synoniem gebruik voor het leren dat plaats vindt na of 

buiten het initiële formele onderwijs (bijvoorbeeld volwassenen- of deeltijds kunstonderwijs of werkplekleren tijdens de 

beroepsactiviteiten). Dat valt te betreuren, omdat daardoor de continuïteit van het leren doorheen de levensloop buiten 

het blik- en beleidsveld valt. 
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leeromgevingen - met als doel dat in alle leeftijdsfasen en in alle levensgebieden een continu 

proces van leren zou kunnen plaats vinden.4 De term ‘leren’ in de titel van deze strategische 

verkenning moet in die brede betekenis opgevat worden en dat geldt ook wanneer deze tekst het 

verder heeft over ‘leren’. Waar het nodig is om te verwijzen naar een specifieke vorm van leren 

(bijvoorbeeld leren in een formele setting als een cursus of in een informele context waar 

collega’s ervaringen aan elkaar doorgeven,) zal dat in de tekst geëxpliciteerd worden.  

2.1 Levenslang leren als beleidsbeginsel 

De gedachte van de ‘éducation permanente’ is in zekere zin de voorloper van het beleidsprincipe 

van levenslang leren. Ze werd gelanceerd toen na de tweede wereldoorlog het recht op opvoeding 

en vorming werd verheven tot een van de grote beginselen voor een nieuw tijdperk van vrede en 

ontwikkeling. Het principe werd ingeschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens. Hetzelfde geloof in educatie werd beleden door de UNESCO (Montreal, 1960) toen men de 

‘éducation permanente’ uitriep tot het leidend beginsel voor de uitbouw van een stelsel van 

voorzieningen dat iedereen en in het bijzonder ook alle volwassenen in staat zou stellen het 

nodige te leren en ook blijvend te leren, een leven lang. 

De invalshoek om een beleid te voeren tot uitbreiding van het onderwijs- en vormingsaanbod is 

dominant in de slotverklaring van die tweede UNESCO-conferentie over de ‘vorming van 

volwassenen’. Ze luidt als volgt: ‘Overal ter wereld dienen de verschillende vormen van 

buitenschoolse en volwassenenvorming beschouwd te worden als een integraal deel van het 

educatieve bestel, opdat mannen en vrouwen gedurende heel hun leven de mogelijkheden zullen 

hebben voor hun vorming en ontwikkeling; zowel ter bevordering van hun individuele ontplooiing 

als van hun actieve deelname aan het maatschappelijke en politiek leven en aan de sociale en 

economische ontwikkeling van hun land.’ (geciteerd in Larock e.a., 2005). 

Het valt op hoe de verklaring de educatieve doelstelling ruim of holistisch formuleert. Ze omvat 

alle aspecten van leven, werken en samenleven. Onder het motto ‘Education for all’ of ‘Vorming 

voor allen’ werd educatie op wereldschaal gepromoot als een uitermate geschikt instrument voor 

zowel persoonlijk welzijn, als voor volwaardige maatschappelijke en sociaal-economische 

participatie. 

In Vlaanderen namen de cultuurministers in de zestiger en zeventiger jaren van de twintigste 

eeuw het voortouw om ‘permanente vorming’ tot sleutelprincipe te maken voor de uitbouw van 

het sociaal-cultureel (vormings)werk, wat tot dan toe als ‘volksopvoeding’ werd betiteld. Pas later 

                                                                                                                                                                     

4 In deze tekst wordt gekozen voor de terminologie ‘leren in formele, non-formele en informele omgevingen of settings’ en 

niet voor ‘formeel, non-formeel en informeel leren’. In die benadering staat de volwassene als leerder centraal. Leren is 

immers een proces bij personen en teams waarbij kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen respectievelijk 

competenties worden ontwikkeld en bijgestuurd. Die processen kunnen geïnitieerd en gefaciliteerd worden door 

personen (leerkrachten, trainers, opleiders, vormingswerkers, enz.) en door acties en programma’s die uitdrukkelijk 

worden ingezet om te leren en door omgevingen met een ander eigen hoofddoel (bijvoorbeeld produceren, diensten 

verlenen, sporten, kunst creëren, enz.) waar personen ‘al doende’ en ‘al reflecterende’ van en met elkaar leren. Die 

omgevingen of settings zijn: formele educatie (die tot een erkend diploma leidt), non-formele educatie (die weliswaar 

kan gecertificeerd worden, maar zonder officieel diploma) en informele educatie (die leerstimuli geeft in een omgeving 

met een ander, eigen hoofddoel). Ook al wordt educatie op een van die manieren opgezet, toch is daarmee niet 

gegarandeerd dat volwassenen leren. De leerinspanningen zijn en blijven ‘in handen’ van de lerende. 
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deed het begrip ‘permanente vorming’ zijn intrede in het (hoger)onderwijs(beleid) en dan vooral 

om non-formele programma’s op één noemer te presenteren en te promoten. 

Samen met het tanend vooruitgangsgeloof en het toenemend bewustzijn van de grenzen en de 

soms perverse gevolgen van de (economische en militair-industriële) groei, doofde de eruptie van 

hoogdravende verklaringen over (permanente) educatie stilaan uit in de jaren zeventig en tachtig. 

Wanneer in de jaren negentig het besef doorbreekt dat ‘meer van hetzelfde’ niet meer helpt om 

met een snel veranderende maatschappelijke context om te gaan, wakkert het officiële discours 

over de educatie weer aan. Uitdagingen zoals de globalisering en economische competitiviteit, de 

individualisering en de nood aan sociale cohesie, de ecologische problemen die om duurzame 

ontwikkeling vragen, de inkrimping van de arbeidsreserve, de drastisch groeiende kennis- en 

diensteneconomie, de aanhoudende problemen van (on)geletterdheid en de toenemende nood 

om met nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te kunnen omgaan, ‘dwingen’ 

individuen en ook organisaties om continu te leren. Daardoor is men kennelijk ‘veroordeeld’ tot 

levenslang ... leren. 

Met een internationaal jaar van het ‘Levenslang leren’ (1996) wordt dan ook een vernieuwd 

appel gelanceerd. Kenmerkend voor die periode is dat permanente vorming en levenslang leren 

worden toegespitst op leren voor de arbeidsmarkt en de beroepsloopbaan. Dat is deels het 

gevolg van de aanzienlijke werkloosheid en van de druk van een steeds meer internationale 

competitieve economie en vrije markt. Deels is dit ook toe te schrijven aan de opgang van het 

neoliberale denken dat vooral inzet op persoonlijke verantwoordelijkheid, ondernemerschap en 

economische welvaart als basis voor welzijn. 

Dezelfde internationale organisaties zoals de OESO, de UNESCO, de Europese Unie (Education 

and Training 2020) als voordien en ook de Vlaamse overheid en sociale partners produceren het 

laatste decennium (opnieuw) verklaringen waarin het ‘lifelong and lifewide learning’ tot de sleutel 

van een proactief sociaal-economisch en sociaal-cultureel beleid wordt verklaard. ‘Lerend 

Vlaanderen’ en ‘Lerende Vlaming’ zijn trefwoorden geworden in de Kleurennota van de Vlaamse 

Regering en in het Pact van Vilvoorde (2000) waarin de grote strategische doelstellingen voor de 

komende 5 à 10 jaar werden geformuleerd. Met het memorandum en de mededeling van de 

Europese Commissie Making an European Area of Lifelong Learning a Reality (Europese 

Commissie, 2001) en met het CONBEL-onderzoek in opdracht van de Vlaamse Regering (Baert 

e.a., 2000) dat 82 voorstellen voor een samenhangend en doortastend beleid op het gebied van 

levenslang leren in Vlaanderen werd geformuleerd, is getracht een breder maatschappelijk 

draagvlak te creëren. Diverse beleidsdocumenten (zoals het actieplan Een leven lang leren in 

goede banen (Vlaamse Regering, 2000), de mededeling van de Europese Commissie It’s never to 

late to learn (Europese Commissie, 2006), het toekomstplan Vlaanderen in Actie en de 

vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (Raad van de Europese Unie, 2011) 

geven een gevolg aan meerdere van de oproepen en voorgestelde acties en stimuli. 

De cruciale vraag rijst in hoeverre de acties en stimuli ten volle zijn opgenomen in 

regeerakkoorden, beleidsplannen van besturen en organisaties, convenanten, collectieve 

arbeidsovereenkomsten, enz. en vooral of ze ook adequaat werden geïmplementeerd. En zijn ze 

ook doeltreffend gebleken? En wat is in de nabije toekomst niet alleen wenselijk, maar ook 

noodzakelijk gelet op de vormings- en opleidingshandicap van Vlaanderen. Een vraag is evenzeer: 
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hoe kan vandaag voldoende beleidsaandacht (van de verschillende actoren of stakeholders) 

worden gemobiliseerd voor levenslang leren in een maatschappij die met enorme kopzorgen 

kampt door de economische en financiële crisis, het vaak kortetermijndenken, een structureel 

overheidstekort en de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de groeiende kloof tussen de 

(financiele en culturele) ‘haves’ en ‘have nots’ in een deels ontgroenende en sterk vergrijzende 

verzorgingsstaat? (zie in dit verband ook punt 0) 

In die context moeten de antwoorden op die evaluatieve en prospectieve vragen worden getoetst 

aan de volgende vier beleidsprincipes voor levenslang leren:5 

¬ Levenslang leren als een EDUCATIEF ORGANISATIEprincipe: 

De levenslange beschikbaarheid van een toereikend en samenhangend aanbod van 

onderwijs- en vormingsinstellingen en van de benutting van non- en informele 

leeromgevingen; 

¬ Levenslang leren als een SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK beginsel: 

De voortdurende socialisatie om blijvend mee te kunnen (sociale integratie) en bij te 

dragen aan de ontwikkeling van de samenleving(sverbanden) (sociale cohesie); 

¬ Levenslang leren als een SOCIAAL-ECONOMISCH principe: 

Het recurrent verwerven of bijstellen van competenties om economisch-productief te zijn 

en te blijven; 

¬ Levenslang leren als een HUMAAN-PERSOONLIJK beginsel: 

Het blijvend kunnen en mogen ontplooien van zijn mogelijkheden om al lerende een 

(multiple) identiteit te vormen in zijn gedeelde leefwereld. 

Of men voor een holistische benadering kiest door alle vier de beleidsprincipes evenwichtig te 

hanteren, dan wel een keuze maakt voor een of enkele of voor een zwaarder gewicht voor een of 

ander, is een waardengeladen, normatieve optie. Dus vatbaar voor discussie.  

De denkgroep kiest hier voor een holistische benadering en dus voor aandachts- en actiepunten 

die veelzijdige stimuli voor het leren een leven lang, in de opeenvolgende levensfasen en op alle 

domeinen van de activiteiten van volwassenen, aan de orde stellen en bevorderen. Daarbij vat 

niet de naïeve gedachte post dat alles ineens moet en kan, maar leeft de overtuiging dat 

daardoor op termijn zowel de persoonlijke als de breed maatschappelijke betekenis van leren, 

vorming, training en onderwijs het best gediend zijn en elkaar versterken. 

2.2 Lerende individuen in leerrijke leef-, werk- en educatieve 

omgevingen 

Bracht de oorspronkelijke en soms heroplevende belangstelling voor educatie en de wisseling van 

het adagium van ‘éducation permanente’ naar ‘levenslang en levensbreed leren’ in het denken 

en in de praktijk wel iets nieuws teweeg? 

                                                                                                                                                                     

5 Zie ook Objectives of learning: active citizenship, personal fulfillment, social inclusion & employability in: Europese 

Commissie, 2001. 
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De verschuiving in de voorbije twintig jaar van het beleidsvertoog van het uitbreiden en aansturen 

van het aanbod naar de persoonlijke verantwoordelijkheid en inspanningen van de lerende, is 

positief maar mag zeker niet doen vergeten dat ook vandaag nog veel inspanningen moeten 

worden geleverd. Het educatieve bestel moet ruimer toegankelijk en uitgebreid wordenopdat niet 

alleen kinderen en jongeren (zie de leerplicht), maar ook alle volwassenen gedurende hun 

levensloop en loopbaan kansen krijgen en van een effectueerbaar recht op onderwijs, opleiding 

en vorming zouden kunnen genieten. 

Maar tegelijk – en daarin schuilt het potentieel vernieuwende van levenslang leren – moet het 

leren van kinderen, jongeren en volwassenen vier dimensies combineren. 

Er is de tijdsdimensie: mensen van alle leeftijden dienen een leerhouding en ook 

leercompetenties (‘leren leren’) te verwerven en te onderhouden om te leren tijdens het hele 

leven, hetzij continu informeel, al doende in het dagelijks leven en werken, hetzij periodiek in 

formele ‘studieperioden’, ook op latere leeftijd. 

Tegelijk dient de inhoudsdimensie te worden ge(her)oriënteerd door het leren ook (!) te richten op 

basiscompetenties en sleutelkwalificaties die mensen toerusten om met veranderingen en 

onvoorspelbaarheden op alle terreinen van het sociale, economische, politieke en culturele leven 

te kunnen omgaan. Alleen specifieke (vak)kennis bijbrengen en jobspecifieke vaardigheden 

inoefenen is ontoereikend omdat kennis snel veroudert, jobs en functies verdwijnen of grondig 

veranderen en de samenleving en de sociale verbanden (gezin, familie, buurt, steden, ...) 

evolueren. 

Een derde dimensie - waar hoger reeds naar werd verwezen - betreft de omgevingsdimensie. 

Leren vergt niet langer alleen beleidsaandacht in de sfeer van de formele onderwijs- en 

opleidingsomgevingen, maar ook het leren in non-formele en informele omgevingen verdient 

stimulering, waardering en erkenning. Dat leren moet dus overal ruimte en ondersteuning krijgen, 

ingebed in economische, sociale en culturele activiteiten en omgevingen. 

Tabel 1 plaatst deze omgevingen op een continuüm, in plaats van in een strikte driedeling, en 

worden ze met enkele voorbeelden geïllustreerd. Het zou een misverstand zijn, voortgaande op 

de visualisering in vier kolommen, om deze tabel zo te lezen dat de formele onderwijs- en 

opleidingsomgevingen een geringere plaats zouden innemen of van minder belang zouden zijn in 

een levenslang leren-beleid dan de non- en de informele leeromgevingen. Een interessante vraag 

is wel of en hoe de diverse vormen elkaar kunnen aanvullen, versterken of vervangen. 

En last but not least dient de actordimensie geprofileerd te worden. Omdat de lerende centraal 

komt te staan in het educatief aanbod, moeten leervormen worden gevarieerd en leerwegen 

flexibel(er) worden gemaakt. Dat wil ook zeggen dat iemand regisseur van zijn eigen leren - in 

diverse leerrijke omgevingen - moet kunnen worden en dat loopbaanleren en het verwerven van 

loopbaancomptenties dienen te worden bevorderd. En het betekent ook dat niet alleen individuen 

worden opgeroepen tot leren, maar dat ook ‘teamleren’ - leren in team en leren als team - in 

bedrijven, werkplaatsen, actiegroepen, verenigingen, partijen, projectteams, enz. wordt 

bevorderd. 



 

8 

 

2.3 Levenslang leren van volwassenen als een continu proces in 

gedeelde verantwoordelijkheid 

Een beleid dat het leren van volwassenen wil stimuleren en waarderen en dat de vier dimensies 

passend integreert, heeft als doel een leerklimaat en leerkansen te creëren voor een proces, 

waarbij zowel personen als organisaties, in alle contexten van hun functioneren de nodige kennis 

en competenties verwerven om hun professionele, economische, sociale en culturele taken in 

een snel veranderende samenleving beter aan te kunnen en zich daarbij kritisch, zingevend en 

verantwoordelijk te kunnen opstellen. 

Dat is een proces ‘van de wieg tot het graf’ waarbij het leren in de levensloop en de loopbaan van 

kinderen, jongeren, volwassenen in principe niet in stukken kan worden opgedeeld of geïsoleerd. 

Die continuïteit van het leren speelt trouwens niet alleen op individueel niveau. Evenzeer geldt 

dat het leren van kinderen niet los gezien kan worden van het leren van hun ouders en 

grootouders. Dat geldt ook voor de verschillende generaties die in bedrijven, verenigingen, 

woonomgevingen, enz. naast of met elkaar leven, wonen en werken. Levenslang leren impliceert 

dus ook intergenerationeel leren. 

Ondanks die continuïteit focust de strategische verkenning zich om pragmatische redenen op het 

leren van volwassenen, waarbij we de term volwassene in zijn conventionele betekenis van +18- 
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jarige gebruiken. Dat volgt uit de maatschappelijke keuze om de leerplicht tot 18 te laten lopen, 

en uit de burgerlijke meerderjarigheid op die leeftijd. 

In verband met de doelgroep die we in de strategische verkenning voor ogen hebben, 

benadrukken we dat volwassenen geen homogene groep vormen. De verschillende levensfasen 

waarin volwassenen zich bevinden en de taken die zij daarin te vervullen zijn, hebben net als 

andere demografische karakteristieken (zoals sekse, etniciteit en sociaal-economische status) 

een belangrijke impact op hun leermotivaties, hun wijzen van leren, de voor hen beschikbare 

tijdvoor het leren, ... Die variatie wordt in deze strategische verkenning uitdrukkelijk 

meegenomen. 

Een tweede opmerking in verband met het begrip ‘volwassene’ is dat de operationele definitie 

van de +18-jarige, niet uit het oog mag doen verliezen dat volwassenheid in een educatieve 

context een fluïde begrip is. Ter illustratie enkele feiten. De laatste jaren komen heel wat 

ongekwalificeerde jongeren die nog maar net 18 of zelfs nog net geen 18 zijn in het zogenaamde 

tweedekansonderwijs terecht en zo in het volwassenenonderwijs. We kunnen ook naar het stelsel 

van duaal leren en werken verwijzen, dat zich richt op zowel jongeren in de leerplicht als op 

jongvolwassenen die niet langer leerplichtig zijn. Bij deze feiten kan echter ook de vraag worden 

gesteld of al deze jongeren over voldoende maturiteit beschikken om zich als lerende volwassene 

te gedragen en dus echt wel al thuishoren in de volwasseneneducatie. Een vraag die overigens 

ook kan worden gesteld met betrekking tot een aantal +18-jarigen.  

Het is, ten derde, een proces dat zowel van de zijde van het aanbod, als vanuit het standpunt van 

de lerende moet worden bekeken en aangestuurd en dat moet geplaatst worden in de brede 

maatschappelijke context waarin verschillende actoren een rol spelen (zie ook punt 0). 

Uitgangspunt van de strategische verkenning is dan ook dat levenslang leren als beleid en als 

proces een gedeelde verantwoordelijkheid is van het individu, de werkgever, de sociale partners, 

de sectorinstanties en -opleidingsfondsen, het onderwijs en aanbieders van opleiding en 

loopbaanbegeleiders. Van elk van hen worden betrokkenheid en inspanningen verwacht en dat 

nog meer dan voorheen vanwege de wijzigende context. 

3 Een wijzigende context noopt tot meer en continu leren 
van allen 

De hierboven geschetste ontwikkeling van het concept ‘een leven lang leren van volwassenen’ 

toont de nauwe samenhang aan van dat leren met de context. Soms is het bewustzijn van die 

samenhang groot en soms zwakt die af, zoals in de jongste crisisjaren deels het geval is. Een 

toekomstgerichte visie op stimuli voor het leren van volwassenen moet dan ook onvermijdelijk 

uitgaan van een analyse van de wijzigende context waarin dat leren zich vandaag en in het 

komende decennium afspeelt. Die analyse moet ons de ‘sense of urgency’ doen beseffen 

waaraan het vandaag jammer genoeg ontbreekt. 

Hieronder bespreken we een aantal maatschappelijke trends die mee bepalend zijn voor het doel 

waarvoor en de wijze waarop volwassenen leren, en gaan we na welke effecten die trends 

hebben op het leren zelf. Voor de analyse baseren we ons op het advies dat de Vlor uitbracht over 
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de uitdagingen voor het Vlaamse hoger onderwijs in de 21ste eeuw (Vlaamse Onderwijsraad, 

Raad Hoger Onderwijs, 2012), en op Baert e.a. (2011) en legt de denkgroep enkele accenten die 

voor het levenslang leren van bijzonder belang zijn. 

3.1 Uitdagingen en kansen in een turbulente omgeving 

Verschillende ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen en kansen in voor het levenslang en het 

levensbreed leren. Ze hangen nauw met elkaar samen en hebben als gemeenschappelijk 

kernmerk dat ze aan een nooit gezien tempo en op een mondiale schaal verlopen. De zich verder 

zettende mondialisering is de tendens bij uitstek die onze samenleving in allerlei opzichten 

beïnvloedt. Als reactie daarop zien we tegelijk ook een tendens van regionalisering. Die is niet 

alleen negatief op te vatten als een terugplooien op zichzelf van een onzekere samenleving, maar 

ook als een streven om greep te houden of te krijgen op leefbare gehelen. Ook die trend biedt 

kansen, tenminste wanneer ook de diverse participatiecompetenties van mensen worden 

ontwikkeld en versterkt. 

Demografisch valt mondiaal gezien op hoe de bevolking steeds meer toeneemt en verjongt. In 

grote delen van Europa is er echter sprake van een vergrijzende bevolking als gevolg van de 

toenemende levensverwachting, gecombineerd met een laag geboortecijfer. Een steeds groter 

aantal mensen geniet van een gezond, actief leven tot voorbij de leeftijd van zeventig jaar. Het 

behouden van de levenskwaliteit van ouderen vereist dat ze leren omgaan met nieuwe fasen en 

rollen in hun leven. 

Tegelijk maken sommige landen en regio’s met een sterke migratie een vergroeningsbeweging 

mee. Er is een toename van een stedelijke en vaak beperkt geschoolde bevolking jonger dan 

dertig jaar. Die bevolking kan helpen om de stijgende kost van de vergrijzing te dragen, maar om 

een volwaardige plaats in de samenleving en in het sociaal-economisch leven te verwerven zal 

voor deze bevolkingsgroep(en) onder meer door vorming, training en opleiding een stevige en 

levenslang volgehouden input nodig zijn. 

Door migratie wordt de samenleving ook multicultureler en evolueren we naar een 

superdiversiteit, d.w.z. naar een bevolking die uit een meerderheid van minderheden bestaat. Die 

evolutie kan onze samenleving verrijken, maar leidt tegelijk tot heel wat spanningen. De 

superdiverse maatschappij blijft tegelijk ook een sterk duale samenleving, waarbij het 

scholingsniveau en het cultureel kapitaal de algemene maatschappelijke participatie en het 

algemeen welbevinden sterk determineren. Heel wat mensen hebben het gevoel achter te blijven 

bij de snelle sociale en technologische ontwikkelingen. Een leven lang leren dient zich hierbij aan 

als een sociaal-maatschappelijke uitdaging. 

In stedelijke omgevingen doen de geschetste ontwikkelingen zich nog sterker voor. ‘Leven in de 

stad’ zal dan ook meer en meer kwestie worden van ‘leren in de stad.’om de stedelijke 

leefbaarheid - in alle betekenissen van het woord - te schragen. Intercultureel leren en het leren 

van talen - met de daarbijhorende culturele achtergrond - zullen daardoor nog aan belang 

winnen. 

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen en van de economische crisis is ook de 

arbeidsmarkt en het denken over de loopbaan volop in beweging. Uitgangspunt is dat we met zijn 

allen langer aan de slag zullen moeten blijven om het huidige welvaartsniveau te behouden. Dat 



 

 

 

 

11 

impliceert dan weer een ander soort denken over het verloop van een loopbaan en het leren voor 

en tijdens de loopbaan. Geregeld veranderen van baan, meer of minder gaan werken naar gelang 

van de levensfase, opnieuw gaan studeren, … zijn fenomenen die daardoor onvermijdelijk 

toenemen. Voor wie echter geen toegang vindt tot de arbeidsmarkt of door ontslag zonder werk 

valt, dreigt een kloof te ontstaan of te vergroten tussen de vandaag en morgen vereiste 

competenties in vele vacatures. Onder meer de niet-ingevulde vacatures voor de 

knelpuntberoepen tonen dat duidelijk aan. Ook voor deze risicogroepen is inzetten op leren en 

competentieontwikkeling een hefboom voor hun arbeidsloopbaan, al zal ook de verbetering van 

de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de jobs en het werk inspanningen verdienen. 

Ook het werken zelf verandert. De structuur van arbeidsorganisaties wijzigt. Die worden vlakker, 

en leidinggevenden zijn direct verantwoordelijk voor grotere teams. Dat hangt samen met een 

toenemende autonomie en zelfsturing van die teams. Met die toegenomen autonomie wijzigt ook 

het denken over innovatie. Alle werknemers worden geacht mee voor innovatie te zorgen of op 

zijn minst mee te kunnen met de toepassing van innovaties. Dat veronderstelt ook bij 

werknemers het aanleren en stimuleren van ondernemingszin (intrapreneurship). 

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben gezorgd voor een 

toenemende automatisering en verlies van arbeidsplaatsen. Tegelijk zorgt technologie ervoor dat 

kenniswerkers minder afhankelijk van plaats en tijd zijn om hun werk uit te voeren. Maar dat 

vergt dan weer meer competenties inzake zelfsturing en netwerking. 

Er is een enorme hoeveelheid informatie en kennis beschikbaar, maar tegelijk is er ook een hele 

snelle veroudering van die kennis en informatie. De ontwikkelingen op dat vlak zijn ongetwijfeld 

nog niet ten einde. De steeds grotere rekenkracht en de voortschrijdende miniaturisering van 

computerssystemen zullen ongetwijfeld de impact van ICT op ons leven nog groter en tegelijk ook 

onzichtbaarder maken. 

Onder meer door de technologische ontwikkelingen is onze samenleving ook geëvolueerd naar 

een kennismaatschappij. Vele banen, in de meest diverse sectoren zijn kennisgedreven en 

kennisintensief. Een groot deel van de werkzoekenden vindt geen aansluiting bij die 

kennisintensieve jobs. Dat heeft ten dele te maken met een gebrek aan continue opleiding. Maar 

zelfs als we daar sterk op inzetten, zal een deel van de bevolking het moeilijk blijven hebben om 

aansluiting te vinden bij die kennismaatschappij, met een dualisering van de samenleving als 

gevolg. 

Die dualisering als gevolg van een wijzigende arbeidsmarkt wordt ook treffend geïllustreerd door 

de volgende bevinding uit PIAAC. Tussen 1998 en 2009 steeg het aandeel van de banen waarin 

de werkenden beschikken over de hoogste gemiddelde geletterdheid en gecijferdheid in het 

geheel van de tewerkstelling met meer dan 20 %. Het aandeel van de banen waarin de 

werkenden beschikken over de laagste gemiddelde geletterdheid en gecijferdheid bleef 

ongeveer gelijk, en dat geldt ook voor de banen waarin we de tweede hoogste gemiddelde 

gecijferdheid en geletterdheid vinden. Het aandeel van die banen waarin de werkenden over de 

tweede laagste geletterdheid en gecijferdheid daarentegen, daalde met ongeveer 15 % in die 

periode (zie figuur 1). Met andere woorden: er zijn nog wel steeds jobs voor de laagstgeletterden, 

maar het type banen dat geschikt is voor wie net wat beter scoort dan dat laagste 

geletterdheidsniveau neemt in aantal af. 
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Ook op andere gebieden van het leven dan de arbeid laten de explosie van de kennis en de 

kanalen om informatie te verspreiden zich gevoelen. Zich een weg banen in die informatie en 

kennis, daar kritisch mee omgaan en zelf ook kennis kunnen genereren en delen, vormen 

veeleisende opgaven waarvoor mensen moeten toegerust worden via vorming en opleiding. De 

ongetwijfeld steeds verdergaande evoluties zullen vereisen dat deze vorming en opleiding 

levenslang zullen nodig zijn.  

Mondialisering vertaalt zich ook in een toegenomen bestuurlijke complexiteit. Fusies en 

schaalvergrotingen zowel van organisaties als van lokale, regionale en internationale structuren 

leiden tot een toename van het aantal bestuursniveaus waarvan verwacht wordt dat ze 

samenwerken.  

Die bestuurlijke complexiteit kan leiden tot een grotere efficiëntie en effectiviteit, maar ook tot 

een verlies aan transparantie en een gebrek aan coördinatie. Tegelijk met de schaalvergroting 

wordt erop gerekend dat aan de basis werk-, woon- en leefeenheden (wijken of districten, 

zelfsturende werkteams, burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties, enz.) functioneren waarin 

iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid opneemt en leert opnemen en in die zin 

‘bestuurskracht’ ontwikkelt. Ook hier speelt de spanning tussen mondialisering aan de ene kant 

en regionalisering aan de andere kant. Ook dit maakt continu leren onontkoombaar, wil men 

vermijden dat mensen afhaken en het democratisch deficit toeneemt. 

3.2 Leren wordt anders 

De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben invloed op de wijze waarop en de reden waarom 

mensen leren. De langere en steeds minder traditionele levensloop van mensen, de toegenomen 

diversiteit in de samenleving en de complexiteit van onze samenleving maken het steeds 

moeilijker om diverse noden te bedienen met vaste curricula en de aloude opeenvolging en 

scheiding vol te houden van leren als jongere, werken als volwassenen en rusten als oudere. 

Leren zal meer afgestemd worden op individuen en hun noden. De vraaggestuurde benadering 

zal aan belang winnen ten koste van de te dominante aanbodsgestuurde benadering. De 
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technologische ontwikkelingen op vlak van ICT maken die personalisering ook mogelijk en zullen 

die zelfs versterken. In dat verband blijkt jammer genoeg uit PIAAC dat Vlaanderen op het vlak 

van probleemoplossen in technologierijke omgevingen significant lager scoort dan het OESO-

gemiddelde (OECD, 2013). Dat kan de ontwikkeling afremmen naar meer gepersonaliseerd leren 

met gebruik van ICT. 

Door de verantwoordelijkheid van de volwassen leerder voor zijn eigen leren aan te moedigen, te 

versterken en zijn ‘leren leren’ te bevorderen, groeit hij meteen ook al in autonomie. Initiatief en 

zelfsturing hebben ook gevolgen voor het denken over onderwijs- en opleidingsinstellingen en de 

structuering in de niveaus. Grenzen tussen instellingen en niveaus vervagen naarmate leerders 

ver over de fysieke grenzen heen op zoek gaan naar wat aansluit bij hun leerbehoeften, via 

bijvoorbeeld online colleges (massive open online courses). Ook onderwijs mondialiseert dus. 

Een welbegrepen flexibilisering van het aanbod dient rekening te houden met de reeds verworven 

ervaring, kennis en competenties van de deelnemers en leerlijnen uit te stippelen die goed 

afgestemd zijn op het instapniveau van de betrokkene en op de wijze waarop hij de leerdoelen of 

eindtermen kan bereiken.  

3.3 Leren en een leerbeleid: sleutels voor de toekomst  

Geen van de hierboven gesignaleerde ontwikkelingen en evoluties klinken als nieuw of 

verrassend in de oren. Dat we er bij stilstaan, heeft alles te maken met de gevolgen en 

implicaties die ze hebben voor het leren van volwassenen en voor alle mogelijke aanbod van 

vorming, training en opleiding. Het komt er in het volgende decennium op aan dat niet alleen ten 

volle beseffen, maar er ook iets mee doen door significant meer dan tot nu toe inzetten op het 

leren van volwassenen en de daarvoor noodzakelijke stimuli geven. Wat dit inhoudt, wordt 

toegelicht in de volgende kernboodschappen. 

4 Vijftien kernboodschappen voor de komende tien jaar 

De denkgroep geeft hier enkele strategische kernboodschappen mee die cruciaal zijn wanneer 

we het komende decennium het levenslang leren van volwassenen nog beter willen stimuleren. 

Daarvoor baseren we ons op de bijdragen van de onderzoekers, de ervaringen en inzichten van 

de deskundigen van de denkgroep en op de analyse van een aantal recente beleidsdocumenten 

en studies.6 We schuiven een aantal uitgangspunten en krachtlijnen naar voren voor een 

geïntensifieerd beleid waaraan alle stakeholdersin de komende tien jaar meer dan ooit vorm 

moeten geven.  

De kernboodschappen zijn bedoeld als richtinggevende inspiratiebronnen om later concrete 

actiepunten en beleidsmaatregelen uit te tekenen. Ze mogen niet gelezen worden alsof er tot nu 

                                                                                                                                                                     

6Volgende bronnen werden gebruikt: het CONBEL-rapport (Baert e.a. 2000); het actieplan Een leven lang leren in goede 

banen (Vlaamse Regering, 2000); de Competentieagenda 2010 (Vlaamse Regering, 2007); het Pact 2020 (VESOC, 

2009); de resolutie van de EU-raad betreffende een vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (Raad van 

de Europese Unie, 2011); het VESOC-akoord loopbaanbeleid (VESOC, 2012). 
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toe op die punten niets of niets goeds zou verwezenlijkt zijn. Ze zijn wel te begrijpen als een 

dringende oproep om - in de meeste gevallen meer en vrijwel in alle gevallen vooral krachtiger, 

met meer afstemming en coördinatie - in te zetten op het leren van volwassenen. Deze oproep is 

uiteraard gericht tot de volwassenen zelf en tot zowel kleine als grote organisaties en 

ondernemingen, als tot overheden en sociale en culturele partners op het terrein. 

Bewust wordt hierna niet gesproken over de uiterst belangrijke rol die gezinnen en het basis- en 

secundair onderwijs spelen in het leggen van een leerfundament dat voor het latere leren van 

volwassenen essentiëel is. Het is immers alleen het leren van volwassenen dat in dit document 

voor het voetlicht staat.  

4.1 Maak werk van een gedeelde brede visie op leren 

Zoals hoger toegelicht (zie 2.1), hebben de opvattingen over permanente vorming en levenslang 

leren een evolutie doorgemaakt van een brede, holitische visie naar een toespitsing en 

verenging. In haar bijdrage gaat Maria De Bie dieper in op een manifeste verschuiving die in de 

afgelopen decennia opgetreden is in het beleidsmatige denken rond het leren voor volwassenen. 

Daarbij wordt dat leren steeds meer een plicht en ook geïnstrumentaliseerd. ‘Employability’ of 

‘blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt’ wordt daarbij meestal als het voornaamste doel 

vooropgesteld. Dat is te begrijpen omwille van de betekenis voor het individu qua inkomen en 

maatschappelijke positie en voor de economische basis van de welvaart. Maar ook sociale 

integratie en cohesie, persoonlijke ontplooiing en culturele ontwikkelling, burgerschap en 

democratie verdienen in onze complexe wereld onverminderde aandacht en incentives. We 

lichten enkele aspecten daarvan toe. 

Er valt nog steeds heel veel te zeggen voor de emancipatorische grondstroom die in het verleden 

heel belangrijk was in de volwasseneneducatie. Mensen helpen om zich kritisch, creatief en 

verantwoordelijk op te stellen in het eigen leven en het samenleven, blijft een wezenlijke opdracht 

van opvoeding, onderwijs en vorming. Ook meer aandacht voor de waarde van het leren op zich 

(‘the joy of learning’) is in zo’n emancipatorische benadering cruciaal. Er is daarom een 

maatschappelijke (her)waardering van het ‘bredere’ leren nodig. Onder dat bredere leren 

verstaan we het leren dat niet louter instrumenteel gebeurt om aan bijvoorbeeld eisen tot 

aanpassing te voldoen, maar dat ook op zich zinvol is en bijdraagt tot een ruime persoonlijke 

ontplooiing en zingeving. Het recht op dat brede leren zou voor iedereen gegarandeerd moeten 

zijn en onverkort in het aanbod van de volwasseneneducatie zijn plaats moeten krijgen of 

houden, iets wat vandaag nog onvoldoende het geval is. 

Dat pleidooi staat overigens niet in tegenstelling tot de vaak uitgesproken verwachting dat leren 

in functie van de (arbeids)loopbaan noodzakelijk is. Bij breed leren kunnen namelijk heel wat 

algemene of basiscompetenties verworven worden die transfereerbaar zijn naar de professionele 

context. Het plezier krijgen in leren op zich en het eigen leren kunnen sturen, zijn wat dat betreft 

heel belangrijk. In die zin is dat breder leren een duurzame vorm van leren waar individuen en de 

samenleving baat bij vinden. De scheiding of de dichotomie tussen het ‘(nuttige) leren voor de 

job’ en het ‘(softe) leren voor het leven’ die vaak op de spits wordt gedreven, dient daarom 

overwonnen te worden. De missie voor de toekomst is dan ook dat levenslang ook ten volle 

levensbreed leren is en dat in alle vormen en sectoren van onderwijs, opleiding en vorming. 
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Er is de afgelopen jaren in de volwasseneneducatie ingezet op geflexibiliseerde leertrajecten en 

maatwerk, en dat heeft onmiskenbaar voordelen. Het leren in een groep (die ook virtueel kan zijn 

via ICT-toepassingen) heeft echter ook een intrinsieke waarde (maatschappelijke inclusie, 

welbevinden bevorderen, solidariteit kansen geven, …). Leren van en met elkaar en dus 

deelname aan leeractiviteiten in groepsverband, is op zich een vorm van sociale inclusie en 

bevordert ook een ruimere inclusie in sociale netwerken. 

Het is van het grootste belang om die missie van het levenslange en tegelijk levensbrede leren op 

evenwichtige wijze aan bod te laten komen en recht te doen in het maatschappelijk debat en bij 

het nemen van initiatieven en maatregelen door de overheid en alle stakeholders. 

Beleidsvoorstellen en beleidsadviezen moeten aan die brede visie uitdrukkelijk worden getoetst. 

4.2 Ontwerp een globale, beleidsdomeinoverschrijdende strategie 

Het CONBEL-rapport (Baert e.a. 2000) beveelt aan om te komen tot een globale, 

beleidsdomeinoverstijgende beleidsvisie en strategie op het leren van volwassenen, in zijn meest 

brede zin. Die visie moet voorwerp zijn van een breed en volgehouden maatschappelijk debat. 

Die aanbeveling is nog steeds onverminderd geldig. Volwasseneneducatie bevindt zich immers op 

het snijpunt van de beleidsdomeinen Onderwijs, Cultuur en Werk en dat snijpunt moet ook een 

‘integratiepunt’ betekenen. Er wordt uiteraard nu ook al aan beleidszijde gestreefd naar 

afstemming en samenwerking tussen bijvoorbeeld Onderwijs en Werk, of tussen Cultuur en 

Onderwijs, maar het ontbreekt Vlaanderen aan een ruim gedragen visie op de 

volwasseneneducatie die als overkoepelend referentiekader kan dienen. Het gevolg daarvan is 

dat iedereen wel op eigen terrein wil scoren, maar dat het ontbreekt aan een gecoördineerde en 

dat elkaar versterkende impulsen doorgaans te zwak blijven. 

Centraal in de bedoelde visie staan de omschrijving van het recht op levenslang leren en de 

afbakening van de rol en de verantwoordelijkheden van de overheid. Zo’n afbakening 

veronderstelt meteen ook een precisering van de rol van andere maatschappelijke actoren en 

van de burgers. Een dergelijk algemeen kader is een ambitieus project. Idealiter is die visie ook 

robuust, d.w.z. dat ze ook in wijzigende omstandigheden overeind blijft en juist daardoor van 

strategische betekenis is.  

Het spreekt vanzelf dat een visie ‘handen en voeten’ moet krijgen in meerjarenplannen van 

overheden en organisaties. Bij de omzetting in een operationeel beeld zal men rekening houden 

met de evoluerende omstandigheden en de bereikte en niet-bereikte effecten opvolgen en zo 

nodig bijsturen. Maar een langetermijnvisie zal als een richtsnoer en toetssteen moeten fungeren 

om ‘de waan van de dag’ of de kortetermijnpolitiek te kunnen overstijgen.  

4.3 Mik op de effecten van het leren 

De Europese en Vlaamse doelstellingen op het vlak van levenslang leren worden uitgedrukt in 

termen van een percentage van deelname aan dat leren. Zulke participatiecijfers zijn relatief 

gemakkelijk te verzamelen en ze zijn op zich interessant, zeker in een internationale vergelijking. 

Tegelijkertijd gaan ze voorbij aan waar het in de eerste plaats om zou moeten gaan nl. de 

effecten die het leren heeft (in termen van leerwinst, maar ook van welbevinden, empowerment, 
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emancipatie, loopbaankansen, sociale integratie en cohesie etc.) op het individu en op de 

samenleving als geheel. 

De nadruk op participatiepercentages op zich miskent de rol van het leren in een informele 

context waar leren niet centraal staat, maar wel volop mogelijk is.Dat valt niet te tellen in termen 

van bijvoorbeeld cursusuren of deelnemersaantallen. Het leren in een informele setting is in het 

bijzonder belangrijk voor de laag- of kortgeschoolden die vaak alleen in een informele context 

leren en van wie het leren dus vaak onzichtbaar of ‘ontelbaar’ blijft. Het is belangrijk om alle 

effecten van alle vormen van leren (ook in informele contexten) zichtbaar te maken en onder de 

aandacht te brengen. Het ontbreekt ons op dit ogenblik echter aan onderbouwde concepten en 

instrumenten om het geheel van de bedoelde effecten in kaart te brengen en te evalueren. Daar 

dient werk van te worden gemaakt. 

4.4 Koppel vormingsplicht aan autonomie  

Kan een beleid dat het recht op leren centraal stelt en burgers ook het recht garandeert om in 

brede zin bij te leren, tegelijk eisen dat diezelfde burgers gedurende hun ganse levensloop aan 

opleidingen, vormingscursussen en trainingen blijven deelnemen? In de feiten is het antwoord op 

deze vraag dat de afgelopen jaren werden gekenmerkt door een duidelijke toename van de 

vormings- of opleidingsplicht (in het kader van inburgering van migranten en asielzoekers, 

activering van werklozen en werkzoekenden, …). Het motto van de wederigkerigheid – in de 

volksmond bekend als ‘voor wat, hoort wat’ - vormt daarbij het beleidsprincipe.  

Al moet zorgzaam worden omgesprongen met allerlei verplichtingen en gedragsnormen die aan 

mensen worden opgelegd (o.a. aanwezigheid in de les, vervullen van opdrachten, deelnemen aan 

toetsen), toch hoeft een vormingsplicht voor volwassenen niet in tegenspraak te zijn met de 

emancipatorische missie van de volwasseneneducatie. De vaststelling is immers dat verplichting 

ertoe leidt dat groepen participeren die anders niet geparticipeerd zouden hebben. Dat het effect 

hier verder gaat dan het participeren op zich, blijkt ook uit het feit dat een deel van die 

deelnemers blijft participeren, ook als de formele verplichting wegvalt.  

De autonomie van de volwassene om zijn leertraject vorm te geven is in dit verband cruciaal. De 

vraag of verplichting een rol kan spelen in het stimuleren van volwassenen om te leren, wordt 

daardoor afhankelijk van de vraag of de volwassene binnen die verplichting over 

‘onderhandelingsruimte’ beschikt en mee vorm kan geven aan zijn leertraject en de plaats 

daarvan in zijn leven zodat door hemzelf het leren als waardevol in zijn levensloopbaan wordt 

ervaren. Zoals Gijbels e.a. in hun bijdrage aantonen, leidt keuzevrijheid tot betere leerprestaties. 

Dochy en Kyndt wijzen er in hun bijdrage op dat zelfsturing van het leren niet alleen kan 

aangeleerd worden in de kinder- en jeugdperiode, maar dat het een belangrijke invloed heeft op 

het blijven participeren door volwassenen aan allerlei leeractiviteiten. Zeggenschap van de 

lerende over zijn eventueel verplichte deelname is dus niet alleen noodzakelijk, maar ook in de 

feiten mogelijk en te bevorderen. 

4.5 Zet in op netwerken, partnerships en kruisverbindingen 

Zoals Gunter Gehre in zijn bijdrage schetst, zijn al heel wat pogingen ondernomen om (regionale) 

netwerken en (structurele) samenwerkingsverbanden op te zetten. In vele gevallen bloedden die 

constructies dood of zijn ze tanend (zie bv. regionaal educatief overleg, edufora, consortia 
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volwassenenonderwijs, …), ondanks de meerwaarde die alvast door verschillende actoren wordt 

erkend. Eigen belangen van organisaties blijken echter vaak door te wegen en kruisverbindingen 

te bemoeilijken. Een gesegmenteerde beleidsvoering leidt bovendien tot een sterke versnippering 

en win-winarrangementen worden onvoldoende gestimuleerd.  

Tekenend in dat verband is de afwezigheid van één identiteit van volwasseneneducatie. Zo’n 

identiteit waarin volwassenenonderwijs, professionele opleidingen en socio-culturele vorming op 

basis van gelijkwaardigheid hun plaats vinden, is nochtans wenselijk. Ze kan ontleend worden 

aan een maatschappelijk gedragen missie, waarop hoger is aangedrongen. 

Ondanks de moeilijkheden uit het verleden moeten de overheid en de betrokken actoren blijven 

streven naar structureel overleg en samenwerking op lokaal vlak waar men dicht bij de dagelijkse 

praktijken en noden staat. Een bottom-upbenadering is daarbij cruciaal: er moeten geen 

structuren van bovenaf worden opgelegd als er ten minste lokaal of regionaal al goede, 

vruchtbare praktijken zijn. De overheid moet daarbij wel een stimulerende rol spelen door 

samenwerking en kruisverbindingen bij toekenning van middelen als voorwaarde op te leggen. 

Bijzondere aandacht vraagt de samenwerking op het vlak van educatieve infrastructuur en dit 

zowel van de instellingen als van de overheid. Het delen van locaties, machineparken en andere 

leermiddelen ligt daarbij voor de hand. Idealiter kan de samenmerking leiden tot intersectoriële 

en intergenerationele campussen, waar het levenslang leren in de volle betekenis zijn plaats 

krijgt. 

De netwerken moeten verder gaan dan netwerken van aanbieders van volwasseneneducatie. 

Ook organisaties en semiformele netwerken waarlangs men potentiële deelnemers kan bereiken 

(armenorganisaties, wijkclubs, OCMW’s, CAW’s, werkwinkels, …) verdienen hun plaats in een 

lokaal overleg. En uiteraard mogen we in dit verband ook niet voorbijgaan aan de nieuwe virtuele 

sociale netwerken. Al deze netwerken hebben het potentieel om meerdere positieve functies te 

vervullen, zoals ook Gehre in zijn bijdrage aangeeft. Ze kunnen toeleidend zijn, activerend, 

faciliterend, waarderend, investerend of ontwikkelend. Cruciaal daarbij is volgens Gehre dat in 

het netwerk het belang van de lerenden, en niet die van de organisaties centraal staat.  

Als we het hebben over het belang van netwerken, moeten we nog nadrukkelijk wijzen op de rol 

van de sectoren en de sectorale opleidingsfondsen. Die werden in de Competentieagenda 2010 

al aangewezen als cruciale actoren voor de uitvoering van die competentieagenda. Ze werden 

verondersteld uit te groeien tot expertisecentra voor competentiebeleid, d.w.z. voor het 

uittekenen van een beleid en het opzetten van acties ten aanzien van leerlingen, werkzoekenden 

én ondernemingen (werkgevers en werknemers). Daartoe beschikken de sectoren in het kader 

van de sectorconvenants ook over middelen.  

Om die rol als expertisecentra volop te kunnen spelen, moeten de sectoren volop inzetten op 

netwerking en samenwerking met andere actoren uit de werelden van onderwijs, opleiding en 

arbeid. Directe samenwerking met bedrijven van hun sector is uiteraard de kerntaak van de 

sectorfondsen. Ze zijn de aangewezen actoren om in arbeidsorganisaties nieuwe vormen van 

leren te introduceren en om het leren dat in bedrijven in informele settings plaats vindt, te 

detecteren en een krachtige plaats te geven in de competentieontwikkeling binnen het bedrijf. 

Sectorfondsen kunnen nog meer dan nu het geval is een belangrijke rol spelen in het 



 

18 

ontwikkelen of versterken van een brede lerende cultuur in bedrijven. Gezien het belang van 

leiderschapsstijl voor de mate waarin in een organisatie wordt geleerd (zie 4.9), is het 

aangewezen dat de sectorfondsen ook daar op inzetten. Dat zal onder meer vormen vergen van 

samenwerking met de beroepsverenigingen en de kenniscentra van de sectoren. De bevordering 

van een leercultuur en van een passende leiderschapsstijl zal eensgezinde en doorgedreven 

inspanningen vergen van de beroepsverenigingen, de kenniscentra van de sectoren en de initiële 

en vervolgopleidingen. 

Daarnaast is samenwerking en overleg tussen sectoren onderling cruciaal in een tijd waarin 

loopbanen niet langer beperkt zijn tot één sector, en waarin ook binnen één sector innovatie en 

flexibiliteit voorop staat. Sectoren kunnen in die omstandigheden niet anders dan ook inzetten op 

brede competenties, d.w.z. op die duurzame competenties die het werknemers ook mogelijk 

maken de de innovaties van de sector te blijven volgen en er zo mogelijk ook zelf toe bij te 

dragen. Dat veronderstelt ook dat de werknemer mee verantwoordelijk wordt voor zijn 

competentieontwikkeling en in die verantwoordelijkheid ondersteund wordt.  

Uiteraard kan de beoogde samenwerking nooit los gezien worden van de brede samenwerking op 

beleidsvlak (zie 4.2). In het beste geval versterken overleg tussen de actoren op het werkveld en 

overleg tussen de beleidsdomeinen elkaar. Dan wordt het immers mogelijk om ruimer te kijken 

dan de eigen grenzen en oog te hebben voor wat er zich in de omgeving, in de regio en 

internationaal afspeelt. Daardoor kan men tijdig ontdekken welke noden uitdagingen zich in de 

toekomst aandienen en kan men nieuwe opportuniteiten voor samenwerking aangrijpen. 

4.6 Verzorg de informatieverstrekking, toeleiding en 

leertrajectbegeleiding 

Er is heel veel educatief aanbod in Vlaanderen en navenant veel informatie over dat aanbod. Die 

grote hoeveelheid informatie maakt het echter niet makkelijker om in het bestaande aanbod de 

weg te vinden, zeker niet voor kort of laaggeschoolden of voor personen met een 

migratieachtergrond. Daarom neemt het belang toe van begeleiding, voorlichting en informatie in 

een begrijpelijke taal, concreet aansluitend op de leervragen van geïnteresseerden. Dat geldt ook 

voor hoger- of langopgeleiden die voor uitdagingen en wendingen in hun loopbaan staan en 

daarvoor kansen willen creëren door vorming, training en opleiding. Niet-aanbodgebonden 

toeleidingsplaatsen met een ruim overzicht van het aanbod voor potentiële lerenden zijn daarom 

van groot belang.  

Daarbij denkt men snel aan gespecialiseerde organisaties die een loketfunctie hebben om 

belangstellenden algemene en gepersonaliseerde informatie te geven over het educatief aanbod. 

Dat is één mogelijke piste. Gunter Gehre wijst er in zijn bijdrage echter op dat toeleiding naar 

aanbod zich niet kan beperken tot louter informatie verstrekken. Behoeftenarticulatie en 

ontwikkeling van leervragen gaan logisch vooraf aan toeleiding naar een bepaald aanbod. 

Essentieel daarbij is een dialoog met de betrokkene waarin naast zakelijke informatie ook 

zogenaamd irrationele elementen zoals gevoeligheden, onzekerheden, angsten en dromen, 

zelfbeelden en het geloof in eigen kunnen (self-efficacy) aan bod komen. 

Net daar moeten toeleiders het verschil maken. Het komt erop aan leervragen te (h)erkennen en 

te ontwikkelen in dialoog met de lerende, en dat in diverse levenscontexten van gezin, arbeid, 

vrije tijd, enz. Dat betekent meteen ook dat toeleiding niet uitsluitend de taak van 
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gespecialiseerde organisaties kan zijn. Het veronderstelt dat bijvoorbeeld OCMW- en CAW-

medewerkers, bibliotheekbedienden, huisartsen, verantwoordelijken van buurtclubs … alert zijn 

voor potentiële leervragen, en ook over de nodige bagage beschikken om samen met het 

betrokken individu die leervraag - minstens in eerste aanzet - te verkennen.  

Leertrajectbegeleiding kan ook niet los gezien worden van loopbaanbegeleiding. Kyndt en Dochy 

wijzen er in hun bijdrage op dat in het bijzonder laaggeschoolde werknemers weinig zicht hebben 

op hun loopbaanmogelijkheden. Loopbaanbegeleiding kan die werknemers leren bewuster hun 

loopbaan te plannen, en dat zal uiteraard ook weer nauw samenhangen met leernoden en -

wensen. Ook in de Competentieagenda werd het bewust omgaan met de eigen loopbaan (dat als 

werknemerschap wordt aangeduid) nadrukkelijk verbonden met levenslang leren.  

Toeleiding naar het educatief aanbod is dus niet enkel een gespecialiseerde opdracht van 

bepaalde organisaties, maar ook een competentie en een bevoegdheid van een diverse groep 

professionals. Uiteraard rijst daarbij de vraag of het realistisch is om die competentie en de 

attitudes die ermee verbonden zijn, te veronderstellen bij zo’n diverse groep professionals. Dat 

vraagt opleiding, maar Gehre wijst in dit verband ook op het belang van netwerken (zie 4.5). Waar 

er samenwerking is tussen diverse sectoren van de samenleving en de volwasseneneducatie, zal 

doorverwijzing naar educatief aanbod meer aan bod kunnen komen.  

4.7 Bevorder een positief leerklimaat 

Een brede participatie aan volwasseneneducatie hangt nauw samen met een sterk ontwikkeld 

positief leerklimaat. Daaronder verstaan we een klimaat waarin levenslang leren als een 

vanzelfsprekendheid wordt ervaren en een positieve perceptie van het leeraanbod en van 

faciliteiten voor het leren gepromoot wordt, zowel in de publieke sfeer als in de eigen leef- en 

werkomgeving van de volwassenen. Vaak moeten volwassenen nog optornen tegen onbegrip of 

argwaan in hun omgeving wanneer zij aan vormings- en opleidingsactiviteiten deelnemen.7 

We zien een drietal elementen die tot zo’n breed leerklimaat kunnen bijdragen. 

Gijbels e.a. en Kyndt en Dochy leggen in hun bijdrage sterk de nadruk op zelfregulering, self-

efficacy en reflectie op het leren. Die eigenschappen en de voorgeschiedenis van leerders zijn 

bepalend voor de mate waarin ze leerkansen herkennen en er gebruik van maken. Het gaat hier 

om dynamisch op te vatten eigenschappen, die ontwikkeld en versterkt kunnen worden. De 

vaardigheden zelfregulering en reflectie op het leren zouden daarom in het leerplichtonderwijs en 

het hoger onderwijs ontwikkeld moeten worden, zodat levenslang leren evident(er) is voor wie uit 

het initieel onderwijs uitstroomt. 

Ten tweede is het voor een positief leerklimaat van belang dat we er als samenleving naar 

streven dat jongeren gekwalificeerd uit het initieel onderwijs komen. Het terugdringen van de 

                                                                                                                                                                     

7 In onderzoek wordt gesproken over de positieve en negatieve invloed van “relevante anderen” voor een volwassene en 

van de neiging om zich al dan niet aan die invloed te conformeren. Zie bijvoorbeeld Baert e.a. (2002). 
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ongekwalificeerde uitstroom is daarom terecht een van de ambities van o.a. het Pact 2020 en 

het VESOC-loopbaanakkoord. De nadruk op preventie van de ongekwalificeerde uitstroom staat 

daarbij steeds voorop. Daarnaast gaat er ook aandacht naar de mogelijke remediëring van die 

ongekwalificeerde uitstroom. Het is maar de vraag of de tweedeling preventie/remediëring wel zo 

vruchtbaar is. Ze gaat er immers van uit dat het om twee verschillende aanpakken in twee 

verschillende systemen gaat. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Vlottere overgangen tussen 

bijvoorbeeld het leerplicht- en het volwassenenonderwijs, of zelfs gedeelde trajecten zouden 

mogelijk moeten zijn.  

Dat vergt ook een andere manier van kijken naar de ongekwalificeerde uitstroom. De nadruk 

komt dan minder te liggen op de mislukking in het leerplichtonderwijs en er gaat meer aandacht 

naar die competenties die de jongere wel verworven heeft. Die kunnen dan worden ingezet als 

opstapjes voor ander aanbod in onderwijs of daarbuiten. 

Een positief leerklimaat veronderstelt ten slotte ook een brede maatschappelijke gedragenheid. 

Andere sectoren waar mensen participeren (zoals de welzijnssector, de gezondheidssector, de 

cultuur- en vrijetijdssector) moet worden gestimuleerd om leren te (h)erkennen, te waarderen, te 

bevorderen en om linken te leggen met de sectoren van de volwasseneneducatie.  

4.8 Teken doeltreffende tijd- en geldarrangementen uit 

Een positief leerklimaat schept een draagvlak waarop de volwasseneneducatie kan gedijen. In 

zo’n bevorderlijk leerklimaat is het ook onontbeerlijk dat er tijd- en geldarrangementen worden 

voorzien, zodat het leren ook in de praktijk mogelijk wordt.  

Uit de bijdrage van Luc Sels blijkt dat in Vlaanderen/België een zeer divers aanbod van 

stimulerende maatregelen voorhanden is, dat zelfs ruimer is dan in de meeste andere EU-

lidstaten. Een deel daarvan is direct gericht op de lerende volwassene, met als bekendste 

voorbeelden de opleidingscheque, het betaald educatief verlof en vermindering of vrijstelling van 

inschrijvingsgeld. Die bieden ofwel mogelijkheden voor beroepsopleidingen dan wel voor 

persoonlijke ontwikkeling en vorming. Andere maatregelen, zoals de KMO-portefeuille en de 

strategische opleidings- en investeringssteun, zijn bedoeld als incentive voor de werkgever, en 

hebben een indirect effect op de werknemers. Maar de bestaande set van instrumenten is 

complex, weinig doorzichtig (in zijn werking maar ook in zijn effecten) en niet altijd even bekend 

bij potentiële gebruikers. Veeleer dan aan verdere uitbreiding is er nood aan transparantie, 

optimalisering en aan een selectie van een beperkt aantal doeltreffende maatregelen. 

Er zijn indicaties dat beide aangehaalde types maatregelen globaal een positief effect sorteren. 

Maar een deel van de lerenden die van die maatregelen gebruik maakt, zou echter ook zonder 

die maatregelen aan opleiding deelnemen (deadweight-effect). Het is ook mogelijk dat de 

maatregelen ervoor zorgen dat bepaalde groepen (bijvoorbeeld zij die sowieso al aan opleidingen 

deelnemen) meer aan opleidingen deelnemen ten koste van andere groepen (bijvoorbeeld laag 

of kortgeschoolden die geen ervaring hebben met deelname aan permanente vorming) 

(displacement-effect). Dergelijke deadweight- en displacement-effecten maken het niet 

eenvoudig om de vraag naar de netto-effectiviteit van de maatregelen en de verhouding ervan tot 

de collectieve kost te beantwoorden. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat een zekere 

mate van deadweight en displacement de aanvaardbare prijs kunnen zijn voor een maatregel die 

erin slaagt moeilijk te bereiken doelgroepen aan het leren te krijgen.  
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Er is, op het vlak van stimuli naar deelnemers, niet zozeer nood aan bijkomende initiatieven, als 

wel aan het scherper stellen van de bestaande maatregelen en het beter afstemmen ervan op 

diverse situaties van doelgroepen in een steeds meer (etnisch-cultureel) divers wordende 

samenleving. Cruciaal bij dat scherper stellen, is het helder en precies definiëren van het doel 

van elke maatregel en het correct opvolgen van de effecten ervan. Dat is geen gemakkelijke 

opgave zoals ook blijkt uit de praktische vragen waarmee Sels zijn conclusies afsluit. 

Toch springen bepaalde maatregelen in het oog en is daaromtrent op korte termijn iets aan te 

doen. Meer bepaald het wegwerken van situationele drempels en indirecte kosten moet 

bijzondere aandacht krijgen. Uit onderzoek blijkt dat tijd de belangrijkste drempel is en in tweede 

orde de directe en indirecte kost (inschrijvings- en cursusgelden en eventuele loonderving). Een 

grondige modernisering van de stelsels van het betaald educatief verlof (BEV) en het tijdskrediet, 

en van de voorwaarden voor het gebruik ervan, is daarom absoluut noodzakelijk. Nu Vlaanderen 

voor deze materie bevoegd wordt, is er een unieke kans om het BEV op te nemen in een 

gecoördineerd stelsel van incentives voor het leren van volwassenen.  

4.9 Promoot een lerende leiderschapstijl  

De bijdragen van De Stobbeleir en Davidson, van Gijbels e.a. en van Dochy en Kyndt 

beklemtonen dat de stijl van het management en de leiderschapstijl in een (arbeids)organisatie 

sterk bepalend zijn voor de mate waarin in die organisatie geleerd wordt. Uit de bijdrage van De 

Stobbeleir en Davidson blijkt bovendien dat leidinggevenden zich wel bewust zijn van hun 

bepalende rol, maar dat ze zich tegelijk vrij onzeker voelen over hoe die rol te vervullen en er niet 

in ondersteund worden. Wellicht leeft dus bij heel wat leidingevenden de vraag hoe ze het leren 

in hun organisatie sterker kunnen sturen. Daar dient op ingespeeld te worden. 

Frappant is echter dat uit de drie aangehaalde bijdragen naar voren komt dat een sterk sturende 

stijl net niet bijdraagt aan een brede leercultuur. Een leiderschapsstijl die zelfontplooiing en 

autonomie centraal stelt en die appeleert aan de verantwoordelijkheid van de lerende 

werknemers, blijkt veel succesvoller voor het creëren van een positief leerklimaat. Zo’n klimaat 

wordt door de werknemers als een veilig klimaat ervaren, waarin het als normaal en zelfs 

aanstekelijk wordt ervaren dat collega’s informeel van elkaar leren, en waarin de leidinggevende 

evengoed van de werknemers kan leren. Kyndt en Dochy benadrukken in dat verband het belang 

concrete interventies (de aanwezigheid van een koffiekamer of lunchruimte, teamgerichte 

opdrachten, feedback wanneer iemand leerinspanningen levert, …) om situaties te creëren 

waarbij er overlegd en samengewerkt kan worden. Dat strookt met de bijdrage van De Stobbeleir 

en Davidson. Zij benadrukken dat in de minder hiërarchische georganiseerde arbeidsorganisaties 

het belang van leren onder collega’s toeneemt. Net dat soort leren wordt niet door iedereen als 

even veilig ervaren, en dus is het zaak om in dat klimaat te investeren. 

Die bevindingen gelden uiteraard niet enkel voor arbeidsorganisaties. Ook in andere organisaties 

(bijvoorbeeld in het verenigingsleven, in sportclubs) kunnen verantwoordelijken inzetten op 

autonomie en zelfontplooiing om zo tot leren te komen in de organisatie. Dat ook de 

leiderschapstijl van de leraar of trainer in onderwijs- en opleidingsinstellingen een belangrijke 

voorbeeldfunctie heeft, hoeft geen betoog. Daar moet dan ook in de lerarenopleidingen en in de 

continue professionalisering van educatoren bijzondere aandacht aan worden besteed. 
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Gezien het belang dat leidinggevenden hebben voor het tot stand komen van een positief 

leerklimaat binnen een organisatie, is het ook logisch dat elementen die verband houden met het 

stimuleren van het leerklimaat, deel zouden uitmaken van het competentieprofiel en de 

deskundigheidsbevordering van een leidinggevende.  

4.10 Bevorder de flexibilisering en differentiatie van het leeraanbod 

Het leren van volwassenen wordt gekenmerkt door een enorme variatie in de voorgeschiedenis, 

de voorkennis en de motivatie van de leerders. Dochy en Kyndt besluiten dat uit een recente 

review van de internationale onderzoeksliteratuur. De leerkenmerken (vooral leercompetenties, 

leermotivaties en leerstrategieën) van de leerder zijn een belangrijke vertrekbasis voor efficiënt 

leren. Differentiatie op basis daarvan is zeer aangewezen, zoals Gijbels e.a. aangeven. Cruciaal 

daarbij is echter dat ook die leerkenmerken leerbaar zijn. Er is nood aan valide instrumenten om 

de leerkenmerken in kaart te brengen en er op een gedifferentieerde manier mee om te gaan. 

Dat vraagt ook professionalisering van de begeleiders en een versterking van het e-leren, dat 

toelaat om in ruime mate te differentiëren en te individualiseren. 

Flexibiliseren en differentieren van het leeraanbod respectievelijk de programma’s en curricula 

lukken het eenvoudigst bij die leerders die hun eigen noden helder kunnen expliciteren. Maar 

goed flexibiliseren impliceert ook de nodige aandacht voor die leerders die (nog) geen regisseur 

van hun eigen leren zijn. Voor zulke leerders is het aangewezen dat het leren gekaderd wordt, dat 

wil zeggen dat er vooraf wordt stilgestaan bij de bedoeling en de te verwachten effecten van het 

leren en dit aansluitend bij de behoeftenarticulatie waarvan hoger al sprake was. Achteraf kan 

dan worden nagegaan of die bedoeling gerealiseerd is. Door zulke voor- en natrajecten kan de 

leerder op den duur zelf meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor zijn leren.  

De Stobbeleir en Davidson erkennen het belang van de blijvende aandacht voor kwetsbare 

doelgroepen, maar waarschuwen er tegelijk voor dat we er niet van kunnen uitgaan dat alle 

anderen zich zelf wel voldoende zullen redden. Ze wijzen in dat verband op twee groepen die in 

het leerverhaal niet altijd voldoende betrokken zijn: medewerkers die na een inwerk- en 

leerperiode tussen de twee en de vijftien jaar in dienst zijn en de groep van de hogeropgeleide 

vrouwen.  

4.11 Waardeer en valideer allerlei vormen van leren 

Flexibiliseren en differentiëren van het leeraanbod hangt nauw samen met de waardering van de 

samenleving voor competenties die via allerlei settings en vormen van leren (ook niet-formeel en 

informeel leren) verworven zijn. Die waardering kan vertaald worden in de erkenning van 

verworven competenties (EVC), waarbij een competent en erkend orgaan de eerder verworven 

competenties beoordeelt op basis van vooraf bepaalde criteria, en ze vervolgens certificeert.  

Dergelijke erkenning van verworven competenties heeft de afgelopen jaren terecht op de nodige 

beleidsbelangstelling kunnen rekenen. Met name in het hoger onderwijs is er ook al heel wat 

werk gemaakt van EVC-procedures en is er een stevige decretale verankering, waardoor 

Vlaanderen op het vlak van EVC in het hoger onderwijs een voortrekkersrol speelt op Europees 

vlak. Ook voor andere onderwijsniveaus en voor andere domeinen (waaronder de jeugd-, cultuur- 

en sportsector, of de zorgsector) voorziet het beleid in een belangrijke versterking van de EVC-

mogelijkheden. De Vlor heeft de afgelopen jaren in dat verband dan ook een aantal adviezen 
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uitgebracht over EVC (waarvan Vlor Algemene Raad, 2010; Vlor Algemene Raad, 2012 de 

recentste zijn). Die adviezen blijven actueel en vergen een doorgedreven implementatie. 

De ontwikkelingen op dit vlak zijn gematigd positief. Toch zijn er ook enkele kanttekeningen te 

maken, kanttekeningen die ook al in de genoemde Vlor-adviezen aan de orde zijn gesteld. De 

belangrijkste daarvan is wel dat de nadruk op formele validering van leren in een EVC-procedure 

er niet toe mag leiden dat enkel die EVC procedure als mogelijkheid wordt gezien om allerlei 

vormen van leren te waarderen. Het is daarom trouwens verheugend dat de conceptnota Naar 

een geïntegreerd EVC-beleid (Vlaamse Regering 2012) zeer nadrukkelijk ook aandacht vraagt 

voor de herkenning van verworven competenties. Het proces waarin een lerende volwassene zijn 

competenties leert herkennen, verwoorden en koppelen aan bestaande standaarden heeft een 

intrinsieke waarde, die niet bepaald wordt door de vraag of dat proces uiteindelijk ook leidt tot 

een formele certificering. Dit geldt a fortiori voor lagergeschoolde volwassenen. Bij de zoektocht 

naar een nieuwe baan of een geschikte opleiding is het civiel effect van een formele certificering 

voor hen doorgaans minder belangrijk dan het vermogen om de eigen competenties correct in te 

schatten en te benoemen en daarmee het zelfbeeld en het zelfwaardegevoel te versterken.  

Kyndt en Dochy merken in dit verband trouwens op dat bij laaggeschoolden het herkennen van 

een succesvolle atypische leerervaring op zich al waardevol is, omdat zo’n positieve ervaring een 

motor van de leerbereidheid is. 

De beklemtoning van het proces naar EVC en niet uitsluitend op de formele certificering leidt tot 

een tweede kanttekening. Veel volwassenen hebben nood aan goede begeleiding om (delen van) 

dat proces te doorlopen. Daarmee komen we dan ook terug op wat eerder aan de orde werd 

gesteld over goede toeleiding en informatieverstrekking (zie 4.6). Bij de leervraagarticulatie die 

daarin zo centraal werd gesteld, hoort ook de articulatie en (h)erkenning van de competenties 

waarover de volwassene al beschikt.  

Een laatste kanttekening heeft te maken met de waarde die de overheid hecht aan 

studiebewijzen. Het is uiteraard zeer belangrijk dat EVC-procedures volwassenen in staat stellen 

om hun competenties formeel gecertificeerd te zien. Toch rijst tegelijk de vraag of er ook aan de 

kant van de verwachtingen over diploma’s en studiebewijzen niet een en ander bijgesteld moet 

worden. Zeer waardevolle kandidaten krijgen momenteel niet de kans om te solliciteren voor een 

baan bij de overheid omdat ze niet over het juiste diploma beschikken. 

Bij de Vlaamse overheid is het sinds 1 oktober 2012 mogelijk om vacatures ook open te stellen 

voor kandidaten zonder diploma maar met een toelatingsbewijs dat wordt uitgereikt door de 

VDAB op basis van een portfolio van de kandidaat (Bestuurszaken, 2012). Dat is een beloftevolle 

ontwikkeling, maar al te rigide regels en omslachtige procedures zorgen er voorlopig voor dat van 

deze mogelijkheid nauwelijks gebruik wordt gemaakt.  

4.12 Sleutel aan de leerkwaliteit van de arbeid 

Uit de bijdrage van Dochy en Kyndt komt naar voren dat het leerpotentieel van een job 

afhankelijk is van de taakvariëteit, de taakcomplexiteit en de controle die een werknemer heeft 

over de uitoefening van zijn job. Dat bepaalt niet alleen mee de objectieve noodzaak tot continu 

leren, maar ook de subjectieve bereidheid daartoe, het zich vormen van leerintenties en het 
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stellen van leervragen naar een educatieve behoefte door medewerkers. Op dat vlak bestaan er 

nog grote verschillen tussen de diverse arbeidsorganisaties.  

Dat is ten dele te verklaren door de kennisintensiviteit en de kennisgedrevenheid van de 

productie, de zorg of de dienstverlening. Maar in alle organisaties, ook zij die minder 

kennisintensief zijn, is het nodig de werknemers langer en op een aangepaste manier – dus 

volgens een leeftijdsbewust personeelsbeleid – aan de slag te houden. Hen motiveren om te 

blijven leren zal echter niet in de eerste plaats afhangen van ‘overtuigende woorden’ of zelfs van 

formele kansen, maar van de kwaliteit van de jobs. Indien de jobs zo zijn opgevat dat werkend 

leren en lerend werken op ‘natuurlijke wijze’ hand in hand gaan, zullen de stimuli tot leren als het 

ware ingebakken zijn. 

Het bevorderen van de leerkwaliteit van de arbeid – als een aspect van een innovatie 

arbeidsorganisatie - kan vanop verschillende niveaus impulsen krijgen: van het interprofessionele 

en sectoriale overleg tussen de sociale partners, over de adviezen en ondersteuning door 

sectorale opleidingsfondsen en consultants, tot het HRM- en VTO-beleid van elke 

arbeidsorganisatie. 

4.13 Professionaliseer de educatoren 

Krachtige leeromgevingen stimuleren het leren van volwassenen en die krachtige 

leeromgevingen veronderstellen het interveniëren door professionele educatoren. Maar wie zijn 

die professionele educatoren? Zoals Baert en Vanden Eynde vaststellen ontbreekt het op dit 

moment aan een duidelijke identiteit van de volwasseneneducatoren en er is bij studenten en 

werkzoekenden weinig bekendheid met het werkveld van de volwasseneneducatoren. Het gaat 

immers om een zeer verscheiden groep, en bovendien hebben we eerder vastgesteld dat er ook 

nog eens heel wat professionals zijn die weliswaar geen educatoren zijn, maar van wie we 

idealiter wel veronderstellen dat ze het leren van volwassenen kunnen stimuleren (zie 4.6). 

Kortom, het beeld is nogal diffuus en er is nood aan diepergaand conceptueel en empirisch 

onderzoek naar de competentieprofielen en de biografieën van volwasseneneducatoren.  

Dat alles neemt niet weg dat er binnen dat diffuse geheel toch een aantal specifieke profielen8 

van volwasseneducator oplichten. De leraar/docent in de formele educatie, de opleider-trainer in 

een non-formele context, de VTO-verantwoordelijke binnen een arbeidsorganisatie en de sociaal-

cultureel werker, zijn vier voor de hand liggende profielen. Al dienen ze te beschikken over een 

aantal gemeenschappelijke basiscompetenties, toch tekenen er zich ook niet te onderschatten 

verschillen af gelet op hun takenpakket en hun context. Bij de eerste twee profielen in 

onderwijscontexten zal de nadruk sterk liggen op het directe begeleiden van het leren in termen 

van onderwijzen en opleiden. Dat is minder het geval voor de VTO-verantwoordelijke en de 

sociaal-cultureel-werker, van wie de rol maar beperkt te maken heeft met directe begeleiding van 

leerprocessen, en die ook bezig zijn met het strategisch-beleidsmatig inbedden van leren in een 

arbeids- of sociaal-culturele organisatie. 

                                                                                                                                                                     

8 Die profielen kunnen de basis vormen voor één of meerdere erkende beroepskwalificaties, maar mogen er voor alle 

duidelijkheid niet mee vereenzelvigd worden.  
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Het formuleren van zulke duidelijke(re) profielen kan bijdragen aan de bekendmaking van de vele 

functies van de volwasseneneducatoren en aan het aantrekkelijker maken van hun 

loopbaanmogelijkheden. In de eerste plaats zijn ze echter bedoeld als richtsnoer voor de 

professionalisering van de volwasseneneducator. Dat betekent niet dat er een evidente een-op-

eenrelatie moet zijn, of zelfs maar mogelijk is, tussen opleidingen en beroepsprofielen. In de 

huidige stand van zaken leiden heel wat wegen naar functies zoals leraar in het 

volwassenenonderwijs, trainer in een opleidingscentrum of vormingswerker in een 

volkshogeschool. Die diversiteit van leer- en toegangswegen is, zoals Baert en Vanden Eynde 

aangeven, niet noodzakelijk een probleem, zelfs integendeel.  

Wél een probleem is de huidige te beperkte mogelijkheid om tijdens diverse opleidingen – 

lerarenopleidingen, managementopleidingen, opleidingen van sociaal-culturele, gezondheids- en 

welzijnswerkers, enz. - nader in te gaan op het leren van volwassenen. De aandacht voor 

volwassenendidactiek in bijvoorbeeld de lerarenopleiding is vrij beperkt, en dat geldt ook voor de 

onderzoeksbelangstelling voor die didactiek. Een sterke gerichtheid van de lerarenopleiding op 

de (toekomstige of actuele) werkplek is uiteraard wenselijk. In de lerarenopleiding zou er 

bijgevolg een traject mogelijk moeten zijn voor toekomstige volwasseneneducatoren. 

Lerarenopleiders met praktijkervaring in het vakgebied waarvoor zij mensen opleiden en met 

ervaring als leraar, dragen bij tot die gerichtheid op de werkplek. 

Voor volwasseneneducatoren – binnen en buiten het onderwijs - doet zich echter het gegeven 

voor dat velen onder hen niet in eerste instantie een keuze hebben gemaakt voor de 

volwasseneneducatie, en dus ook geen gespecialiseerde opleiding gevolgd hebben vooraleer ze 

een functie als volwasseneneducator opnemen. Daarom is het cruciaal dat de aanbieders van 

volwasseneneducatie structureel inzetten op in-service en in-house training en daar in hun 

beleidsplannen expliciet aandacht aan besteden, zoals Baert en Vanden Eynde daar in hun 

bijdrage suggesties voor doen. Het is daarbij van belang om snelle – dit wil ook zeggen tijdige – 

en ontwikkelingsgerichte feedback te geven, om het leren in en door de praktijk aan te 

moedigen. 

Bij de professionalisering van de volwasseneneducatoren - zowel in opleidingen als in de in-

house training - mogen we zeker de rol van de leerders niet uit het oog verliezen. Pas wanneer ze 

zelf leren zoals we hebben geschetst voor het leren van volwassenen, zullen ze hun rol naar 

behoren kunnen vervullen. Het ligt voor de hand dat ook die leerders via een aangepaste 

didactiek van opleiding en bijscholing en via inspraakorganen, tevredenheidsbevragingen, enz. 

hun stempel kunnen drukken op de professionalisering van volwasseneneducatoren.  

4.14 Baseer beleid op gedegen kennis 

Het aantal onderzoekers dat in Vlaanderen het leren van volwassenen als een min of meer 

centrale focus heeft en daarvoor een continue onderzoekslijn kan aanhouden, blijkt erg klein te 

zijn. Illustrerend daarvoor is het beperkt aantal onderzoekers dat gekomen is uit de zoektocht 

van de Vlor naar wetenschappelijke kennis en inzichten ter aanvulling bij de ervaringskennis van 

de leden van de denkgroep. 

Echt verwonderlijk is dat niet, omdat het leren van volwassenen tot nu toe geen topprioriteit is in 

Vlaanderen en omdat Vlaanderen op vele vlakken nog achterop hinkt in de investeringen in 



 

26 

wetenschappelijk onderzoek. Mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering zijn deels aanwezig 

maar disparaat. In sommige steunpunten voor beleidsgericht onderzoek (waaronder het 

Steunpunt werk en sociale economie en het Steunpunt studie- en schoolloopbanen) komen maar 

enkele deelprojecten betreffende levenslang leren aan bod. Dat is ook soms het geval voor het 

OPBWO (onderwijsonderzoek), VIONA (arbeidsmarktonderzoek) en IWT (innovatieonderzoek) en in 

Europese kaderprogramma’s en programma’s zoals Erasmus+ (waarin de vroegere programma’s 

Leonardo en Grundtvig zijn opgegaan). In het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de 

onderzoeksfondsen van de universiteiten, is het moeilijk om aan bod te komen onder meer 

omdat de projectaanvragers in competitie moeten treden met grotere en zogenoemd sterke 

onderzoeksgroepen en omdat een zekere mate van praktijk- en beleidsgerichtheid van het 

onderzoek doorgaans een uitsluitingscriterium vormt.  

Gelet op een tekort aan voldoende onderzoeksinspanningen betreffende het leren van 

volwassenen en de huidige versnippering van de beperkte mogelijkheden, is het aan te bevelen, 

vanwege de innovatieve, katalyserende functie van onderzoek, een apart onderzoeks- en 

ontwikkelingsprogramma 'levenslang leren' te initiëren. Het leren van volwassenen kan daarin 

een prominente plaats innemen, maar wordt het best in het bredere perspectief van levenslang 

leren geplaatst. Zo kunnen zowel de antecedenten in de kinder- en jeugdjaren die van grote 

invloed zijn op het latere leren als volwassene, als het continu leren van volwassenen in beeld 

komen.  

Voor een apart programma zijn formules denkbaar zoals een impulsprogramma, een steunpunt 

voor beleidsgericht onderzoek en een substantiële onderzoekslijn in een bestaand programma. 

Maar omdat de materie van levenslang leren de grenzen van de departementen van de overheid 

en van de onderzoekscentra doorkruist en overschrijdt, is het hoe dan ook belangrijk zich qua 

thema’s niet tot een beleidsdomein of een onderzoeksdiscipline te beperken. Tegelijk is het voor 

de relevantie van het onderzoek en het benutten van de resultaten van belang om over de 

thema’s en vraagstellingen van het programma een consultatie te voorzien van de stakeholders 

(administraties, aanbieders, onderzoekers, middenveldorganisaties). De Raad Levenslang Leren 

van de Vlor is een van de mogelijke kanalen voor deze consultatie, maar niet het enige, 

exclusieve platform. Het betrekken van de werkvelden bij de consultatie heeft ook als bedoeling 

om de nodige bereidheid te creëren om effectief mee te werken aan de uitvoering van het 

onderzoek vooral wat betreft de dataverzameling en het opzetten van experimenten. 

Betrouwbare en toegankelijke gegevens zijn essentieel voor het onderzoek. De beslissing van het 

departement Onderwijs en Vorming om met een Kenniscentrum Onderwijs en Vorming van start 

te gaan, is in dat verband een positieve ontwikkeling. Dat keniscentrum verzamelt 

onderwijsgerealteerde data in een zogenaamd datawarehouse (een grote, geïntegreerde 

verzameling van databanken) met de bedoeling die data verrijkt terug te geven aan de 

onderwijsinstellingen om ze in het kader van hun eigen kwaliteitszorg gebruiken. De overheid 

moet verder blijven investeren in dat verzamelen en ontsluiten van onderwijsgerelateerde 

gegevens, en ervoor zorgen dat de gegevens longitudinaal onderzoek mogelijk maken. 

Meer en meer doorgedreven investeren in verzameling en ontsluiting van data, onderzoek en 

ontwikkeling levert diverse voordelen op: 
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¬ In de aanloop naar specifieke beleidsmaatregelen voor het stimuleren van levenslang 

leren (van volwassenen) kunnen beleids- en praktijkgerichte onderzoeksprojecten 

funderende kennis aanbrengen;  

¬ Construerend onderzoek of ontwikkelend of handelingsonderzoek – opgezet in nauwe 

samenwerking tussen onderzoekers en praktijkactoren - kan een cruciale plaats innemen 

de systematische ontwikkeling van nieuwe of verbeterde manieren van begeleiding, 

informatieverstrekking, toeleiding en activering; 

¬ Onderzoek dat praktijkgericht is maar steunt op goed onderbouwde theoretische 

referentiekaders met relevante indicatoren, heeft een belangrijke functie bij de monitoring 

van praktijkontwikkelingen en de evaluatie van innovatieve projecten;  

¬ Fundamenteel onderzoek dat niet onmiddellijk praktijk- of beleidsgericht is, ligt veelal aan 

de basis van evoluerende inzichten, nieuwe standpunten en beleidsvorming op langere 

termijn. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld filosofisch onderzoek over de plaats en de 

betekenis van leren in het leven en samenleven, het leerpsychologische en het 

neurowetenschappelijk onderzoek over het verloop en de dragers van leerprocessen, het 

pedagogisch-didactisch onderzoek over talent- en competentie-ontwikkeling, het 

sociologisch onderzoek over de maatschappelijke factoren in de kansen(on)gelijkheid, enz. 

4.15 Bevorder en bewaak de kwaliteit van de volwasseneneducatie 

Meerdere van de kernboodschappen die hoger de revue passeerden houden een oproep in om 

de effecten en de kwaliteit van de volwasseneneducatie in zijn vele vormen te vergroten en te 

versterken. Diverse aangehaalde interventies en maatregelen kunnen daartoe bijdragen. Maar er 

is meer nodig dan los van elkaar staande acties en daarom is het nodig een aangepast en 

volwaardig kwaliteitszorgsysteem voor het geheel van de volwasseneneducatie op poten te 

zetten.  

In het rapport Developing the adult learning sector. Quality in the Adult Learning Sector (Broek en 

Buiskool, 2013) wordt in opdracht van de Europese Commissie een overzicht gegeven van de 

kwaliteitszorgsystemen in 17 Europese landen en dat voor de verschillende sectoren van de 

volwasseneneducatie: het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en de beroepsopleidingen. 

Daaruit blijkt dat Vlaanderen tot de landen behoort die beschikken over uitgewerkte 

kwaliteitszorgsystemen voor de volwasseneneducatie op macroniveau, zowel voor leren in 

formele als niet-formele contexten. Anders dan in de meeste andere landen die over dergelijke 

kwaliteitszorgsystemen beschikken, gaat dat echter niet samen met een hogere participatie en 

een effectievere volwasseneneducatie. 

Overkoepelende kwaliteitszorgsystemen zijn ook in Europees perspectief de uitzondering. De 

kwaliteitszorgsystemen voor de formele en de non-formele sectoren verschillen relatief sterk van 

elkaar, zodat vergelijkingen en coherente beleidsmaatregelen moeilijk liggen. Dat is ook het geval 

voor Vlaanderen waar elke sector van de volwasseneneducatie een verschillend systeem kent 

zeker wat de standaarden betreft en deels ook wat de bewakingssystemen (audits, visitaties, 

zelf-evaluaties, enz.) aangaat. Wel is het zo dat de bestudeerde kwaliteitszorgsystemen 

gemeenschappelijke kwaliteitsdescriptoren kennen. Die kunnen in de volgende vier categorieën 

verdeeld worden:  

¬ organisatorische kwaliteit; 

¬ kwaliteit van de didactiek en het leerproces; 



 

28 

¬ kwaliteit van de leraren; 

¬ kwaliteit van de evaluatie. 

Maar het meest opvallende is toch wel dat weinig descriptoren specifiek inzoomen op het effect 

dat leren op volwassenen heeft en op een reeks factoren die daar invloed op hebben. Dan gaat 

het uiteraard om de leereffecten in enge zin, maar evengoed om persoonlijke en 

maatschappelijke effecten. Het tekort aan descriptoren in dat verband moet verholpen worden. 

Het verdient aanbeveling een gemeenschappelijk kwaliteitskader voor de volwasseneneducatie 

en het leren van volwassenen uit te werken, om op die manier een krachtig en coherent 

kwaliteitsbeleid te kunnen voeren. Dit gebeurt best in samenwerking met Europese instanties en 

partners en stapsgewijs vertrekkende van wat reeds bestaat en goed werkt. Dat proces moet in 

de toekomst leiden tot een gemeenschappelijk kader voor kwaliteitszorg voor het levenslang 

leren, dat een inspirerend model kan zijn voor alle sectoren binnen onderwijs en vorming. 

Vlaanderen kan hierbij een voortrekkersrol spelen gelet op de aanwezige expertise en ervaring op 

het gebied van visitaties en doorlichtingen in het hoger onderwijs en in het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk en de experimenten op het gebied van instellingsaudits. Dat wil niet zeggen dat 

deze niet voor verbetering vatbaar zijn, bijvoorbeeld op het vlak van visies op leren en vorming en 

op de lerenden. Maar deze expertise en ervaring kan er mee voor zorgen dat het overkoepelende 

kwaliteitsysteem een soepel en goed afgestemd instrument voor kwaliteitsbevordering wordt. 

5  Acties voor het stimuleren van het leren van volwassenen  

Uit de bovenstaande kernboodschappen heeft de denkgroep ook voorbeelden van mogelijke 

concrete acties ter bevordering van de participatie en de impact van het leren van volwassenen 

gedistilleerd.  

Vooraf: hoe dit te lezen? 

Om de voorgestelde acties in hun juiste betekenis te beoordelen, is het onontbeerlijk om ze te 

beschouwen als concrete voorbeelden van de kernboodschappen die voor zeker aanvulling 

vatbaar zijn. 

Immers, het zwaartepunt van deze verkenning ligt in de hoger geformuleerde kernboodschappen. 

Dat heeft alles te maken met het strategisch karakter ervan. Het is het antwoord van de 

denkgroep op de vraag waar in de komende tien jaar krachtig en samenhangend moet worden op 

ingezet om het leren van volwassenen te stimuleren. Van alle actoren of stakeholders mag 

verwacht worden dat zij niet langer aarzelen om scenario’s of meerjarenplannen te ontwerpen 

om – gelet op de veranderende omstandigheden en de gemaakte en niet-gemaakte vorderingen 

– op hun eigen wijze de strategische visie te concretiseren.  

De hieronder beschreven acties zijn zeker niet de enig mogelijke acties. De denkgroep 

pretendeert daarmee niet dat dit alle noodzakelijke actiepunten zijn voor elk van de betrokkenen. 

De denkgroep wil zich hierbij niet in hun plaats stellen, maar wel voorbeelden geven en met grote 

aandrang oproepen meer en krachtiger werk te maken van het stimuleren van het leren van 

volwassenen wil Vlaanderen een lerende samenleving worden van hoge kwaliteit.  

Net om dat appel aan de diverse actoren te benadrukken, worden de actiepunten gegroepeerd 

per actor en niveau dat aangesproken wordt. Maar de denkgroep kan niet genoeg herhalen dat 
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het stimuleren van het leren van volwassenen een samenhangende aanpak vereist en dat 

doorgaans meerdere niveaus hun impulsen moeten bundelen om betekenisvolle vooruitgang te 

boeken. Lees dus niet alleen wat aan u geadresseerd is, maar ook wat anderen aangaat 

waarmee u zult samenwerken. Bovendien is omwille van de overzichtelijkheid elke actie bij 

slechts één actor of niveau vermeld, terwijl ze ook elders had kunnen herhaald worden. 

5.1 Acties voor de volwassenen 

¬ Ontwikkel maximaal je competenties en talenten; 

¬ Gedraag je als ambassadeur van het leren! Getuig tegenover familieleden, collega’s, 

vrienden en kennissen over ervaringen, leersuccessen en leerinspanningen, over je 

zoektocht naar een interessant aanbod, over wat je als meerwaarde ervaart, …; 

¬ Denk aan je toekomst en hoe je ze graag wil zien. Vraag je af of en hoe leren, het volgen 

van een opleiding of cursus kan helpen om die toekomstdroom waar te maken; 

¬ Zet een stap om je verworven competenties zelf te onderzoeken, in kaart te brengen en te 

laten valideren; 

¬ Deel met anderen de expertise waarover je beschikt. Wees je ervan bewust dat je iedereen 

iets kan leren en omgekeerd;  

¬ Wees je bewust van de vele mogelijkheden tot informeel leren en maak er gebruik van: op 

werkplek, maar evengoed in het gezin, het verenigingsleven, de sociale media, …; 

¬ Draag bij aan de verbetering van de kwaliteit van de volwasseneneducatie door feedback 

te geven aan leraren, instructeurs, docenten, vormingswerkers, … en door mee te werken 

aan onderzoek; 

¬ Ga in dialoog met je werkgever over hoe de kansen om te leren op de werkplek versterkt 

kunnen worden; 

¬ … 

¬ … 

5.2 Acties voor de overheidsinstanties 

¬ Bevorder en bewaak de emancipatorische levensbrede missie van de 

volwasseneneducatie. Beleidsvoorstellen en beleidsadviezen moeten daaraan 

uitdrukkelijk worden getoetst. De denkgroep stelt voor dat de onder meer de Vlor daartoe 

geregeld initiatieven neemt in samenwerking met andere actoren uit de 

volwasseneneducatie. Op die manier kan de raad het maatschappelijk debat voeden en 

zijn beleidsadviezen laten inspireren door en toetsen aan deze missie; 

¬ Kom tot een beleidsdomeinoverstijgende en maatschappelijk breed gedragen visie op het 

leren van volwassenen. Organiseer daartoe een een brede rondetafelconferentie, met 

vertegenwoordigers van alle betrokken actoren. Deze platformtekst kan mee als basis van 

zo’n conferentie ingezet worden; 

¬ Stimuleer en facilteer het tot stand komen en goed functioneren van netwerken en 

samenwerkingsverbanden tussen de aanbieders opdat het educatief aanbod beter en 

chorent afgestemd zou zijn op de regionale contexten en de diversiteit aan volwassen 

leerders;  
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¬ Voer waar nodig een welbegrepen schaalvergroting door die de bestuurs- en 

begeleidingskracht van de aanbieders versterkt, zonder de nabijbeid en toegankelijkheid 

van het aanbod te schaden, maar het juist te vergroten; 

¬ Maak gebruik van gesofisticeerdere benchmarks die meer dan louter kwantitatieve 

participatie tellen, maar ook de effecten van de volwasseneneducatie meten. Dat vraagt 

om andere wetenschappelijke benaderingen dan de louter kwantitatieve dataverzameling 

en -analyse van participatie. Voorbeelden daarvan zijn analyses van systeemperformantie, 

leerder-biografieën, longitudinaal onderzoek naar trajecten van leerders, 

leerprestatiemetingen, …;  

¬ Laat onderzoek verrichten met betrekking tot de effectiviteit en efficiëntie van de in 

gebruik zijnde geld- en tijdsarrangementen en om te bepalen hoe zij doelgerichter kunnen 

worden ingezet en met betrekking tot onder andere de eigentijdse didactieken voor het 

leren van diverse groepen van volwassenen; 

¬ Neem initiatieven om meerdere vomen van (h)erkenning van verworven (levensbrede) 

competenties te valideren; 

¬ Investeer in een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de volwasseneneducatie 

en bevorder bij de themabepaling en de benutting van de onderzoeksresultaten de nodige 

interactie tussen de stakeholders; 

¬ Ontwikkel, gebaseerd op onderzoek, een overkoepelend kwaliteitzorgsysteem voor alle 

vormen van leren en educatie van volwassenen, inclusief het informele en non-formele 

leren en besteed daarbij ruim aandacht aan indicatoren voor het leren van volwassenen 

zoals voorgesteld in het Europese rapport Developing the adult learning sector. Quality in 

the Adult Learning Sector (2013); 

¬ … 

¬ … 

5.3 Acties voor de aanbieders van en doorverwijzers naar 

volwasseneneducatie 

¬ Zet inspanningen op het vlak van volwasseneneducatie verder en en maak ze 

maatschappelijk nog meer zichtbaar, ook de investeringen en effecten; 

¬ Bevorder de totstandkoming van niet-aanbodgebonden plaatsen en netwerken die op een 

gepersonaliseerde manier leeradvies en leeroriëntering aanbieden;  

¬ Heb oog voor een gepersonaliseerde benadering en taalgebruik vanuit de lerenden en 

voor het proces van behoeftenarticulatie en keuzeprocessen bij informatieverstrekking en 

toeleiding;  

¬ Neem initiatieven voor een warme overdracht van deelnemers aan passende nieuwe en 

vervolgopleidingen en dit zowel in de begeleiding van die leerders, als in de afstemming 

van de aanbieders en hun programma’s op hun toegang en participatie; 

¬ Geef bij het ontwerpen en implementeren van educatieve programma’s ruimte aan de 

deelnemers om te ‘onderhandelen’ over de afstemming ervan op hun leernoden, hun 

leerdoelen en hun leerstrategieën. Maak daarbij gebruik van diverse vormen van 

gebruikersparticipatie in de programma’s zelf en ook in het programmabeleid van de 

aanbieders; 

¬ Focus bij de ontwikkeling en implementatie van opleidingen op leerlijnen die toelaten aan 

volwassenen te starten vanaf reeds verworven competenties en om op een herkenbare en 

gewaardeerde manier stapsgewijs progressie te maken in hun talent- en competentie-
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ontwikkeling. De leerlijnen moeten bijdragen tot coherentie in de programma’s en tot het 

vermijden van overlap en witte vlekken; 

¬ Blijf inzetten op netwerking om daarmee kruisverbindingen tot stand te brengen en om 

tijdig en adequaat te spelen op noden en uitdagingen in de maatschappelijke omgeving. 

Het is een opdracht om in de eerste komende jaren een goede inventaris en een degelijke 

SWOT-analyse te maken van netwerken en samenwerkingsverbanden die goed 

functioneren. De kennis over deze good - of zelfs best - practices moet worden gebundeld 

en verspreid. Die expertise moet ook beschikbaar gesteld worden door professionals die 

als tijdelijk begeleider initiatiefnemers kunnen coachen in het tot stand brengen van een 

netwerk of samenwerkingsverband en die, zo nodig, om advies kan worden gevraagd 

wanneer moeilijkheden of vragen niet op eigen kracht tot een oplossing kunnen worden 

gebracht; 

¬ Neem in het selectie- en recruteringsbeleid en in het loopbaanbeleid van uw educatieve 

medewerkers ook een luik professionaliseringsbeleid op; 

¬ … 

¬ … 

5.4 Acties voor opleiders van volwasseneneducatoren 

¬ Breng in kaart wie een rol speelt bij het opleiden van volwasseneneducatoren en welke 

profielen, loopbanen en kwalificaties voor hen kenmerkend zijn. Dat zal mee de basis 

vormen om aangepaste professionaliseringstrajecten voor de opleiders van 

volwasseneneducatoren vorm te geven; 

¬ Lever volgehouden inspanningen voor de bekendmaking van de vele functies van de 

volwasseneneducatoren en voor het aantrekkelijker maken van hun 

loopbaanmogelijkheden;  

¬ Creëer in de opleidingen van leraren, sociaal-cultureel werkers, trainers, gezondheids- en 

welzijnswerker meer ruimte om op een wetenschappelijk en praktijkgefundeerde wijze het 

leren van volwassenen en een aangepaste didactiek aan bod te brengen; 

¬ Lever significante inspanningen om de aanvangsbegeleiding door o.m. mentoring en 

coaching van beginnende volwasseneneudactoren (opnieuw) in te voeren of te 

optimaliseren. Wissel hierover kennis uit en verspreid de good practices; 

¬ Sensibiliseer de professionals in welzijnsdiensten, gezondheidsorganisaties- en media om 

een rol op te nemen in de toeleiding en activering van volwassen leerders; 

¬ Pas in programma’s die management en leiderschap als thema hebben, de aandacht in 

voor de bevordering van een positief leerklimaat en de ondersteuning van medewerkers 

en team om (informeel en formeel) te leren. Het ontwikkelen van een didactisch pakket 

dat sectoroverstijgend is, kan de aanbieders van die programma’s daarbij helpen. Daarbij 

aansluitend moet ook een set van management- en leiderschapscompetenties worden 

omschreven, die kan gebruikt worden in opleidingen, assessments, recruteringen en 

promoties; 

¬ … 

¬ … 
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5.5 Acties voor werkgevers in de profit- en social-profitsector 

¬ Wees u bewust van de belangrijke rol die leren speelt op zowel inzake het welzijn als wat 

de productiviteit van de werknemers aangaat; 

¬ Investeer in opleiding en in onderwijs in plaats van te redeneren in termen van kosten en 

lasten;  

¬ Bevorder de kwaliteit van de jobs qua taakvariëteit, taakcomplexiteit en 

controlemogelijkheid van de werknemer op zijn jobuitoefening, zodat werkend leren en 

lerend werken hand in hand gaan; 

¬ Voer een leeftijdsbewust personeelsbeleid waarbij door het aanbieden van 

leermogelijkheden en het waarderen van leerinspanningen de medewerkers op een 

zinvolle manier inzetbaar blijven ook in de tweede loopbaanhelft; 

¬ Voer een personeelsbeleid waarin vorming, training en opleiding een prominente plaats 

innemen, gericht op de toekomstgerichte ontwikkeling van de organisatie en op de 

loopbaanontwikkeling van de medewerkers; 

¬ Maak leidinggevenden bewust van de cruciale rol die ze spelen in het creëren van een 

positief leerklimaat; 

¬ Introduceer een managementstijl die aan medewerkers en teams de mogelijkheden en de 

waardering biedt om initiatief te nemen, zelfsturend op te treden, innovatief te werken. 

Neem initiatieven om leidinggevenden bij te staan en bij te scholen om een dergelijke 

managementstijl in de praktijk te brengen; 

¬ Neem in de taakomschrijvingen en de competentieprofielen van leidinggevenden van de 

verschillende niveaus de competenties op die nodig zijn om het leren van medewerkers en 

teams te stimuleren. Houd daar uitdrukkelijk rekening mee bij de selectie van 

leidinggevende medewerkers en in hun professionaliseringstraject. 

¬ … 

¬ … 

5.6 Acties voor de sociale partners 

¬ Stem – op basis van het onderzoek naar hun effectiviteit en efficiëntie – het geheel van 

stimuli voor lerenden en arbeidsorganisaties op elkaar af. Heb daarbij aandacht voor 

zowel de impact op de arbeidsmarktpositie van de lerenden, als voor hun persoonlijke 

ontplooiing en brede vorming als actieve en verantwoordelijke burgers;  

¬ Voer een grondige modernisering van het stelsel betaald educatief verlof door in overleg 

met de overheid. Nu Vlaanderen voor deze materie bevoegd wordt, is er een unieke kans 

om het stelsel te moderniseren en te integreren in het geheel van de stimulerende 

maatregelen. Een mogelijke piste daarbij is te denken aan een ‘opleidingsrugzak’ met 

credits voor de hele loopbaan en beschikbaar in diverse leercontexten voor een brede 

waaier van leeractiviteiten (met o.a. afstandsleren, open access-cursussen, stages, 

openleercentra); 

¬ Moedig alle sectorale opleidingsfondsen aan om hun rol bij het ondersteunen van een 

beleid van competentieontwikkeling in arbeidsorganisaties te spelen en uit te breiden. 

Kennisuitwisseling, netwerkvorming en samenwerking tussen sectorale opleidingsfondsen 

moet verder en ruimer ontplooid worden, hetzij op eigen initiatief hetzij door bemiddeling 

van de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap; 
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¬ Investeer in een loopbaanbeleid waarbinnen het recht op levenslang en levensbreed leren, 

gewaarborgd wordt en via ondersteunende maatregelen realiseerbaar en opneembaar 

wordt; 

¬ Kom in het sociaal overleg – op de diverse niveaus – nog krachtiger dan tot nu toe tot 

bindende afspraken over de kansen voor leren en ontwikkelen door VTO-inspanningen en 

werkplekleren; 

¬ Geef de aanbieders van volwasseneneducatie een plaats in de RESOC’s, gezien het belang 

van die netwerken voor het aantrekken, inzetten en ontwikkelen van talenten en 

competenties; 

¬ … 

 

5.7 Acties voor onderzoekers en onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen 

¬ Maak werk van valide instrumenten om de leerkenmerken van volwassenen in kaart te 

brengen en er op een gedifferentieerde manier mee om te gaan; 

¬ Voer diepergaand conceptueel en empirisch onderzoek uit naar het competentieprofiel(en) 

en de biografieën van volwasseneneducatoren; 

¬ Voer zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uit naar de differentiële participatie aan 

de diverse vormen van leren en educatie, met bijzondere aandacht voor beïnvloedbare 

factoren (zoals educatieve behoeften, leerintenties, leerstrategieën, zelfsturing, … ) om de 

participatie en de impact te verhogen; 

¬ Ontwikkel, gebaseerd op onderzoek, programma- en begeleidingsvormen die toelaten het 

leren en de leertrajecten van volwassenen te personaliseren en te flexibiliseren; 

¬ Onderzoek de biografieën en de profielen van zowel de volwasseneneducatoren als de 

deelnemers. Dat onderzoek zal indicaties opleveren om leertrajecten voor volwassenen en 

professionaliseringstrajecten voor volwasseneeducatoren doelgericht en efficiënter uit te 

tekenen;  

¬ Onderzoek hoe ICT optimaal ingezet kan worden om de effectiviteit van de 

volwasseneneducatie nog te verhogen gelet op de verscheidenheid van doelgroepen; 

¬ Ontwikkel goed hanteerbare en evidence-based technieken om snelle – dit wil ook zeggen: 

tijdige – en ontwikkelingsgerichte feedback te geven aan volwasseneneducatoren, om het 

leren in en door de praktijk aan te moedigen. 

¬ … 

¬ … 
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