
Het volwassenenonderwijs 

en levenslang leren: een 

krachtige synergie
Workshop 1: Missie en impact van het volwassenenonderwijs

Maria Bouverne-De Bie

Universiteit Gent



Kernpunten en actielijnen

 Kernpunten

 Een gedeelde brede visie op leren

 Een globale, beleidsdomein-overschrijdende strategie

 Effecten van leren

 Actielijnen

 Acties voor overheidsinstanties

 Acties voor aanbieders en doorverwijzers



Een gedeelde brede visie op leren

 Synergie volwassenenonderwijs en levenslang leren vergt een historisch-

maatschappelijke benadering

 Volwassenenonderwijs is ontstaan vanuit verschillende bekommernissen

 Realisatie democratisch project en verwerven burgerschap

 Democratische dimensie

 Kwalificatie voor de arbeidsmarkt

 Economische dimensie

 Sociaal grondrecht: sociaal en culturele ontplooiing

 Dimensie persoonsvorming



Een gedeelde brede visie op leren

 ‘Learning to be’ (1972)

 ‘Triangle of lifelong learning’

 Oeso-rapport ‘wederkerend leren’

 Focus op prioriteit economische dimensie

 Tweevoudige verschuiving

 Inhaalbeweging ten aanzien van primaire onderwijs

 Instrument tot bestrijding (kans)armoede



Een gedeelde brede visie op leren

 Argumenten tot herbenadrukken dominante focus

 Pedagogische argumenten:

 Onderwijs = opvoeding; samenhang tussen opvoeding en cultuur

 Sociaal-politieke (maatschappelijke) argumenten:

 Samenhang tussen biografische, institutionele en politieke competenties

 Beleidsargumenten:

 Samenhang tussen volwassenenvorming en leerplichtonderwijs



Een globale, beleidsdomeinoverschrijdende

strategie

 Ontwikkeling sociaal beleid van ‘aanbod-gestuurd’ naar ‘vraag-gestuurd’

 Te kaderen in  ruimere vraag naar samenhang tussen ‘overheidsbeleid’ en 

‘burgerinitiatief’

 Aansluiting zoeken bij de leefwereld en stappen die mensen zelf zetten

 ‘Participatie’ als uitgangspunt : analyse feitelijke onderwijstrajecten die mensen 

afleggen

 Niet vanuit ‘tekort’ (slagen/niet slagen)

 Wel vanuit vraag of, en hoe onderwijs zich, al dan niet, profileert/kan profileren als 
‘maatschappelijke hulpbron’



Effecten van leren

 Vanuit optie voor een gedeelde brede visie en domein-overschrijdende 

strategie

 Effecten zien 

 in onderlinge afweging

 Bijv. nadruk op competitie kan negatief effect hebben op onderwijsinteresse

 In relatie tot concreet moment in onderwijsloopbaan 

 Cf. verschillende ontwikkelingsprofielen zijn mogelijk

 Cf. streven naar profilering onderwijs als ‘maatschappelijke hulpbron’



Acties voor overheidsinstanties

 Belang van een duidelijk geëxpliciteerde, historisch-maatschappelijke visie

 Cf. samenhang socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming

 Cf. erkenning levenslang leren als sociaal grondrecht, verbonden met het recht 

op een menswaardig bestaan

 Erkenning sociale dimensie van het onderwijs

 Cf. sociale grondrechten gaan over maatschappelijke verhoudingen: gelijkheid 

in handelingsmogelijkheden

 Cf. onderwijs als tussenruimte tussen private situaties en aspiraties en 

maatschappelijke bekommernissen



Acties voor aanbieders

 Vanuit brede, domeinoverschrijdende visie

 benadering van volwassenenonderwijs als vorm van maatschappelijke 

dienstverlening

 Een brede toegang

 In aansluiting met realiteit samenleving en diversiteit onderwijsloopbanen

 Gedragen door een visie op professionaliteit als een pedagogisch engagement 

vanuit organisatie en medewerkers

 Aangestuurd vanuit de vraag welke meerwaarde een aanbod biedt getoetst 

aan de vraag naar grotere gelijkheid in ontplooiingsmogelijkheden



Acties voor doorverwijzers

 Vanuit brede, domein-overschrijdende visie

 en benadering van volwassenenonderwijs als een vorm van 

maatschappelijke dienstverlening

 Doorverwijzing vanuit analyse onderwijstraject in samenspraak met betrokkenen, 

en in aansluiting bij 

 hun bekommernissen

 de concrete situatie in haar gelaagdheid en complexiteit

 Mogelijkheden tot afstemming op ook andere maatschappelijke hulpbronnen 
(netwerking vanuit gezamenlijke agenda)
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