
 

 

BLIJVEN LEREN:  

DE TOEKOMST! 
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Een strategische verkenning = wat? 

• Wat moet binnen 5 à 10 jaar de nieuwe 

toestand zijn? 

• Wat zijn de “hoofdwegen” om die te bereiken? 
 

• Een denkgroep: betrokkenen die in persoonlijke 

naam, gebaseerd op hun ervaring en expertise 

en getoetst aan onderzoekers, een 

probleemstelling & een visie formuleren 
 

• Aangeboden aan de RLLL en alle betrokkenen: 

een platformtekst met kernboodschappen en 

voorbeelden van mogelijke acties 



Naar een probleemstelling 

• Het participatieprobleem: Vlaanderen: 8,2 % 

(2010) naar 6,8% (2012)        streefdoel EU 15% 

 Maar … Vlaanderen in EU-top3 voor formele 

volwasseneneducatie: 13,3 % jaarlijkse 

deelname! Maar … sociaal ongelijk! 
 

• Heeft Vlaanderen een vormings- en 

opleidingshandicap qua deelname en aanbod in 

een veranderende en lerende samenleving? 
 

• Denken vanuit de volwassene als - feitelijke en 

potentiële – leerder en centrale actor 

 



Waarom de volwassene als centrale actor? 

• Leren vanuit hun ervaringen & hun waarden 

• Hebben een leerprofiel met voorkeur aan leerstijl/leer- 

strategie 

• Hun leer- en onderwijsgeschiedenis werkt door 

• Leren & afleren raakt aan hun zelfbeeld & 

zelfwaardegevoel & hun imago bij betekenisvolle anderen 

• Hebben – impliciete en expliciete – leerverwachtingen & 

motivaties om te leren 

• Leren mits “men er nu iets mee kan” & het betekenis 

heeft in hun dagelijks leven, samenleven en werken 

• Zij investeren (“betalen”) en mee willen “bepalen”  

 

 



… dus verwachten volwassenen: 
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• Een persoonlijke benadering en interactie 

• Psychologische veiligheid 

• Relationele kwaliteit 

• Geloofwaardige en vakbekwame docenten 

• Kansen om meteen “uit te proberen”, “toe te 

passen” 

• Stimulerende feedback over en tijdens hun 

leerproces 

• Leerhulp: bij formulering van leervragen 

naar leerdoelen & bij “hoe beter te leren?”  

• Hulp om te verbinden met verworven kennis 

en kunde & te (her)structureren 

• Ruimte om te “onderhandelen” 

 



Identifying what matters (J. Hattie, Earli 2007) 

Percentage of Achievement Variance 

Students 
Teachers 

Home 

Peers 
Schools Princi- 

pal 



Aandeel  van de determinanten in de verklaring van tevredenheid over 

gevolgde cursussen in het formele volwassenenonderwijs 
 
 

Serie 1 licht blauw = persoonlijke kenmerken van cursist; Serie 2 paars = 

obstakels; Serie 3 groen = kenmerken van de leeromgeving; Serie 4  

indigo = organisatiekenmerken van de opleiding) 
( 

Bron: Boeren e.a., 2011) 

 

Percentage variantie in tevredenheid verklaard door… 



Gemiddelde waardering van de kwaliteit van de leeromgeving in het 

volwassenenonderwijs, en gemiddelde tevredenheidsscore van 

cursisten per land / regio. FL = Vlaanderen “matige middenmoter”.  
 

(Bron: Boeren e.a., 2011) 

kwaliteit 

leeromgeving 
tevredenheid 



Van een probleemstelling naar  

dé vraag voor de toekomst 

 Hoe kunnen alle volwassenen gedurende hun 

levensloop en loopbaan 
 

 voldoende duurzaam worden toegerust met 

kennis, attitudes en vaardigheden resp. met 

(sleutel)competenties, 
 

 om constructief, zinvol, kritisch en 

verantwoordelijk te kunnen omgaan met 
 

 zich continu wijzigende contexten van hun 

leven, het samenleven, het wonen en werken 
 

 en om daarmee bij te dragen aan hun persoonlijk 

en aan het collectief welbevinden? 



Contouren voor een antwoord 

• Levenslang leren als perspectief op persoonlijke 

ontplooiing, actief burgerschap, sociale integratie, 

duurzame inzetbaarheid in werk 
 

• Een meerpartijen-benadering met accent op 

verantwoordelijkheden i.p.v. structuren & financies 
 

• Oog voor gemaakte vorderingen & gericht op 

krachtiger & meer in samenhang doorzetten van 

goedbedoelde, maar nog onvervulde intenties 
 

• Onderzoeksgebaseerd (+/-) 
 

• Geformuleerd  (nov. 2012 – dec. 2013) vÓÓr de 

regeringsvorming(en) anno 2014 

 



VOLWASSENE 

SAMENLEVING 

FUNDAMENTEN 

AANBIEDERS 

Een strategisch antwoord:  
In 15 kernboodschappen 



VOLWASSENEN 

 

• Mik op de effecten van leren (4.3) 
 

• Koppel vormingsplicht aan autonomie (4.4) 
 

 

• Verzorg de informatieverstrekking, toeleiding en 

leertrajectbegeleiding (4.6) 
 

 

• Teken doeltreffende tijd- en geldarrangementen 

uit (4.8) 
 

 

VOLWASSENE 



EFFECTEN VAN LEREN 

Motivaties en doeloriëntaties (Baert, Boeren e.a., 2009, 2011) 
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o Kennis vergroten en verruimen 

o Weetgierigheid voeden 

o Professionele ontwikkeling 

o Talentontwikkeling 

o Met en door andere vernieuwende ideeën opdoen 

o Goed blijven presteren 

o Individueel leervermogen vergroten/onderhouden 

o Certificeren van competenties 

o Beroepsidentiteit versterken 

o Promotie en meer verdienen 

o Efficiënt handelen 

o Eigen kennis aftoetsen 

o Effectief teamwork verrichten 

o Eigen zaak beginnen 
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o Arbeidstevredenheid verhogen 

o Opbouwen leernetwerk 

o Breed inzetbaar blijven/worden 

o Kwaliteitszorg 

o Gevoel van professionaliteit versterken 

o Dienstbaarheid aan de gemeenschap 

o Informatie opdoen 

o Nieuwe energie tanken 

o Versteviging arbeidsmarktpositie 

o Zelfvertrouwen ondersteunen 

o Dienstverlening aan klanten versterken 

o Bezinning & routines doorbreken 

o Image building 

o Sociale relaties onderhouden/mensen ontmoeten 

o Productief bezig zijn 

o Iets waardevols ontdekken 

 

 

 



FUNDAMENTEN 

 

• Een  gedeelde brede visie op leren  (4.1)  

 
 

• Een globale, beleidsoverschrijdende 

strategie (4.2) 
 

• Een kennis gebaseerd “beleid” (4. 14) 

 

FUNDAMENTEN 



Mijn poging: een visie op VWO en leren? 

• Een unieke & volwaardige onderwijsomgeving voor alle 

volwassenen 

• Met een deelnamecapaciteit van jaarlijks 20 % volwassenen 

• Breed & diepgaand vormend en competentie-ontwikkelend 

in het perspectief van LLL & LBL 

• Met aangepaste leerwegen naar (componenten of gehelen 

van) kwalificatieniveaus 1 tot 5 

• Uitgaande van educatieve behoeften van volwassenen en 

hun evoluerende sociale, culturele en/of economische rollen 

in hun levensloop & in de maatschappelijke omgeving 

• Voortbouwend op hun leerstrategieën & verworven 

competenties 

• Met keuze- & leerbegeleiding voor doelgroepen 

FUNDAME
NTEN 



SAMENLEVING 

 

• Bevorder een positief leerklimaat (4.7) 
 

• Promoot een lerende leiderschapsstijl (4.9) 
 

• Waardeer en valideer allerlei vormen van 

leren (4.11) 
 

• Sleutel aan de leerkwaliteit van de arbeid 
(4.12) 

 

SAMENLEVING 



AANBIEDERS 

 

• Zet in op netwerken, partnerships en 

kruisverbindingen (4.5) 
 

• Flexibiliseer en differentieer het leeraanbod 
(4.10) 

 

 

• Professionaliseer de educatoren (4.13) 
 

• Bevorder en bewaak de kwaliteit (4.15) 

 

 

AANBIEDERS 



 Het leeraanbod van het VWO … 

Werkpunten voor het beter ontwikkelen van een geëigende 

didactiek (volgens mij …) 

 

• Exploreren & articuleren leervragen en –wensen 

met lerenden en hun omgevingen 

• Expliciet aansluiten bij reeds verworven bagage 

• Slimme modularisering i.f.v. leertrajecten 

• Gecombineerde aanbodvormen 

• Differentiëren van leerwegen 

• Evalueren - in dialoog - om te leren 

• Ondersteunende keuze-, leer- & trajectbegeleiding 

 



Inzetten op netwerken & partnerschap 

Naar een optreden als volwaardige partners in de regio door: 

• regionale centra met een sterk beleidsvoerend 

vermogen 

• actief aanwezig in diverse regionale netwerken ter 

wille van de maatschappelijke meerwaarde 

• beleidsruimte voor zelfgestuurde programmatie, 

experimentele leertrajecten & complementair 

maatwerk 

• de nodige beleidsomkadering en (sterkere) 

professionalisering van directies, onderwijsbeleids-

medewerkers en leerbegeleiders 



Hoe ziet u het VWO van de toekomst? 
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herman.baert@ppw.kuleuven.be 

 

http://ppw.kuleuven.be/o_en_o/pooll 
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