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Workshop Tijd en Middelen voor de 

leerparticipatie 

Inleiding op de workshop 

Situationele drempels, zoals ‘tijd’ en ‘kosten’, houden volwassenen nog te vaak tegen om te 

investeren in levenslang leren. Ze kunnen echter ten dele opgelost worden met stimulerende 

maatregelen. Het aanbod hierrond is in Vlaanderen groot genoeg, maar mist vaak een 

gedefinieerd doel en het opvolgen van de effecten hierrond. Wat houdt volwassenen tegen deel 

te nemen aan het volwassenenonderwijs en welke aanpassingen zijn hiervoor nodig in het 

huidige aanbod? 

In mijn inleiding zal ik vooral verwijzen naar de belemmeringen die laaggeletterden ondervinden 

bij het volgen van een opleiding. Dat heeft uiteraard te maken met mijn achtergrond als directeur 

van een Centrum voor Basiseducatie, maar ook los daarvan is het zinvol om van die groep uit te 

gaan. Uit PIAAC is namelijk gebleken dat de landen die er het best in slagen om ook de laagst 

geletterden tot deelname aan opleiding en vorming te brengen, het ook over de hele bevolking 

heen het best doen wat die deelname betreft. De mate waarin een land erin slaagt laaggeletterde 

volwassenen tot leren te brengen, lijkt dus iets te zeggen over het algemene succes van dat land 

op het vlak van levenslang leren. 

Tijd en middelen houden mensen tegen om deel te nemen aan 
levenslang leren 

Ik denk niet dat we over die stelling moeten discussiëren: iedereen heeft hoogstwaarschijnlijk al 

wel eens overwogen om een opleiding te volgen, maar is er uiteindelijk niet aan begonnen omdat 

er op dat moment geen tijd voor vrij te maken was. Iedereen heeft hoogstwaarschijnlijk ook al 

zeer enthousiast gereageerd bij het lezen van een cursusinhoud, maar zijn enthousiasme zien 

wegebben bij het zien van het prijskaartje.  

Ofwel schuif je dan alles aan de kant; Ofwel is er een sterke motivatie – of soms een externe druk 

- en beslis je toch om tijd vrij te maken en de kostprijs te betalen; Ofwel kan je gebruik maken 

van een maatregel die de prijs die je zelf moet betalen naar beneden haalt of waardoor de 

opleiding toch beter in te passen is binnen je beschikbare tijd. (Wat ook kan is dat de motivatie, 

de tijd en het geld er sowieso zijn, maar je toch ook gebruik maakt van een bestaande maatregel. 

In de bijdrage van Luc Sels in “Blijven Leren: De toekomst”1 wordt dit beschreven als 

deadweigths van die maatregel – ik kom hier straks nog op terug). 

In de uiteenzetting “Heeft Vlaanderen nood aan ‘meer’?” geeft Sels aan dat er in 

België/Vlaanderen heel wat stimulerende maatregelen bestaan om volwassenen te laten 

participeren aan levenslang leren. Wat houdt volwassenen dan nog tegen om deel te nemen aan 

VO? Wat moet aangepast worden aan de bestaande stimuleringsmaatregelen? Zijn ze specifiek 

genoeg en bereiken ze de mensen waarvoor ze bedoeld zijn? Is er voldoende zicht op de effecten 

van de maatregelen? Wat kunnen we zelf doen als volwassenenonderwijs? Daarover moeten we 

ons in deze workshop buigen. Ik ga vanuit mijn praktijk in op een aantal van die 

stimuleringsmaatregelen. 

                                                                                                                                                                     

1 P. 95-135 Luc Sels: “Heeft Vlaanderen nood aan ‘meer’?” een evaluatie van instrumenten voor stimulering van 
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Opleidingscheques voor werknemers 

Dit is een vrij bekende maatregel. Je kan ze zowel gebruiken voor de inschrijvingskosten als voor 

andere directe cursuskosten (handboek bijvoorbeeld). In basiseducatie hebben we geen 

inschrijvingsgeld, maar zijn er wel cursuskosten (voor het cursusboek of de kopieën). Dit is 

weliswaar een beperkt bedrag, maar voor mensen met een laag inkomen voor wie elke euro telt, 

is het vaak toch een extra kost die kan doorwegen. Meestal is die directe cursuskost ook niet de 

enige kost die ze ‘extra’ moeten betalen, maar komen daar nog verplaatsingskosten bij en/of een 

kostprijs voor kinder- of naschoolse opvang. Dus die tussenkomst in de directe cursuskost zou 

voor veel van onze cursisten welkom zijn. 

Er zijn cursisten die gebruik maken van opleidingscheques om hun cursusgeld te betalen, maar 

het gaat om een zeer beperkte groep en tot nog toe ging het enkel om cursisten van Belgische 

origine.  

In ons centrum heeft nog geen enkele NT2 of alfa NT2-cursist zijn cursusgeld betaald met 

opleidingscheques. Cursisten die wel gebruik hebben gemaakt van opleidingscheques zijn over 

het algemeen cursisten waarvan kan aangenomen worden dat ze het financieel niet zo moeilijk 

hebben en ook zonder de stimuleringsmaatregel deelgenomen zouden hebben aan de cursus 

(deadweight). 

Wij hebben in ons centrum nog niet onderzocht hoe het komt dat er zo weinig gebruik gemaakt 

wordt van opleidingscheques (ik weet zelfs niet hoe het zit bij de collega’s in andere CBE). Ik zie 

zelf wel een aantal mogelijke oorzaken:  

¬ Het laaggeschoolde en laaggeletterde doelpubliek van de basiseducatie is meestal zelf 

onvoldoende op de hoogte van dergelijke mogelijkheden. We promoten de mogelijkheid 

zelf te weinig en ook de doorverwijzers zullen niet altijd weten dat er opleidingscheques 

gebruikt kunnen worden voor de betaling van het cursusgeld.  

¬ Om de financiële drempel zo klein mogelijk te houden, vragen we een bijdrage per module 

(tenzij er een handboek wordt aangeboden dat voor meerdere modules gebruikt wordt). 

Hierdoor zijn in sommige gevallen de bedragen te klein voor opleidingscheques. De 

kleinste opleidingscheque is 5€. Als mensen meerdere korte modules na elkaar volgen, 

betalen ze uiteindelijk wel een bedrag dat in aanmerking komt voor opleidingscheques. Er 

zouden echter nu reeds meer cursisten met opleidingscheques kunnen betalen, aangezien 

we in ons centrum 5€ vragen voor een module van 60u en we verschillende modules van 

60u of meer aanbieden (o.a. alle NT2 en Alfa NT2 modules). Er is dus maar een beperkte 

groep van onze laaggeschoolde en laaggeletterde cursisten die autonoom de weg naar die 

opleidingscheques vindt. 

Het zou interessant zijn om in kaart te brengen of de laaggeletterden, vaak tewerkgesteld in jobs 

met lage lonen, die een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) volgen in 

gelijke mate of zelfs meer gebruik maken van opleidingscheques dan hoger opgeleiden. Het 

gebruik van opleidingscheques is in de CVO’s meer ingeburgerd en wordt ook meer gepromoot.  

Een knelpunt dat door de CVO’s wordt aangekaart, is dat de opleidingen waarvoor de 

opleidingscheques gebruikt kunnen worden, steeds meer ingeperkt worden en de meer 

hobbygerichte opleidingen niet meer in aanmerking komen. Dit heeft enerzijds te maken met de 

huidige tendens om opleiding en vorming sterk toe te spitsen op inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt, anderzijds met het beheersen van het beschikbare budget. In tijden van 

besparingen gaat men uiteraard altijd kijken naar het kostenplaatje en keuzes maken. 

Je kan dan de vraag stellen of i.f.v. de beheersing van de kosten, het de beste keuze is om het 

stimuleringssysteem ruim toegankelijk te houden, maar het aantal opleidingen dat in aanmerking 

komt te beperken of dat eerder de doelgroepen die gebruik kunnen maken van het 

stimuleringssystemen specifieker afgebakend moeten worden, maar deze doelgroepen de 
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stimuleringsmaatregel kunnen aanwenden voor een ruim opleidingsaanbod? Zelf heb ik hier 

geen sluitend antwoord op. Ik geef het mee als mogelijk discussiepunt in de werkgroepen. 

Deadweight 

Ik wil hiervoor ook verwijzen naar de denkpiste van Luc Sels:  

Ik heb al een paar keer de term deadweight gebruikt. Deadweight verwijst naar het gegeven dat 

een stimulerende maatregel voor deelname aan opleiding in een aantal gevallen overbodig is: 

van de mensen die gebruik maken van die maatregel zou een aantal ook zonder die maatregel 

deelnemen aan de opleiding. De doelgroep die momenteel gebruik kan maken van 

opleidingscheques is zeer ruim: elke werknemer, ongeacht hoeveel hij verdient, scholingsgraad, 

leeftijd…. Er zijn dus zeer weinig criteria. Men schat de deadweight bij opleidingscheques op 50% 

of m.a.w. de helft van de mensen die gebruik maakt van opleidingscheques, zou de opleiding ook 

gevolgd hebben als ze geen opleidingscheques hadden. Je zou dus kunnen concluderen dat 50% 

van de middelen slecht besteed overheidsgeld is! 

Sels zegt hierover: het is naargelang hoe je het bekijkt. Als pessimist ‘het glas is half leeg’ of als 

optimist ‘het glas is half vol’. 50% van de opleidingscheques is gebruikt door mensen die niet aan 

de opleiding deel zouden genomen hebben als ze die opleidingscheques niet zouden hebben. 

Dus dat is Wel een mooi resultaat. Door het systeem algemeen toegankelijk te houden wordt de 

complexiteit geminimaliseerd en het belang van levenslang leren breed gesignaleerd. 

Uiteraard moet men ernaar streven om die deadweight zo klein mogelijk te houden, maar het 

risico bij het te sterk specifiëren van de doelgroep en het krampachtig willen bewaken dat er 

niemand gebruik maakt van het systeem dat niet voor hem bedoeld is, gaat inderdaad snel 

gepaard met allerlei ingewikkelde regeltjes en een loodzware administratieve rompslomp, zowel 

voor de cursist als voor de inrichter van de opleiding.  

Ik denk hier dan spontaan aan heel de regeling rond vrijstelling van inschrijvingsgeld bij de CVO’s. 

Je kan je daarbij afvragen of de middelen die door een CVO moeten ingezet worden om een 

administratie uit te bouwen om alle papieren die vrijstelling verlenen te controleren en de 

kostprijs voor de ontwikkeling van een computersysteem dat voor de opvolging nodig is, ook geen 

vorm van deadweight is. 

(Ik wil hier wel nog bij vermelden dat door de connectie met DaVinci (het cursus- en 

cursistenregistratiesysteem van Onderwijs Vlaanderen) er nu wel aanzetten zijn voor 

automatische toekenning van rechten. Dat is zeker een positieve evolutie). 

Nog even een voorbeeld vanuit de basiseducatie waaruit blijkt dat regelgeving ‘om misbruik te 

voorkomen’ het leren van mensen soms letterlijk afremt.  

Een cursist die doorstroomt vanuit de basiseducatie kan gedurende één schooljaar gedeeltelijke 

vrijstelling krijgen van het inschrijvingsgeld als aan volgende voorwaarden is voldaan: 

¬ De opleiding in de basiseducatie was gespreid over twee schooljaren en omvatte 

tenminste 120 lestijden; 

¬ Het laatste schooljaar van de opleiding in de basiseducatie en het eerste schooljaar van 

de opleiding in het volwassenenonderwijs sluiten zonder onderbreking op elkaar aan. 

De overheid heeft daarmee willen vermijden dat iemand een korte cursus zou gaan volgen in de 

basiseducatie om daarna gedeeltelijk vrijgesteld te kunnen worden in een CVO. Maar wat is het 

effect: 

¬ Cursisten die gedurende 1 schooljaar een opleiding volgen als voorbereiding op een CVO 

(120u is perfect doenbaar in 1 schooljaar), doen zich nadeel. Willen ze nadien recht 

hebben op een verminderd inschrijvingsgeld, dan moeten ze de opleiding spreiden over 

twee schooljaren.  
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¬ Bovendien redeneert de regelgever nog in schooljaren terwijl er in de CVO’s voor 

verschillende opleidingen meerdere instapmomenten voorzien zijn. Cursisten die in de 

basiseducatie in januari hun traject hebben afgewerkt en in februari in een opleiding in het 

CVO zouden kunnen instappen, moeten wachten tot september als ze gebruik willen 

maken van hun recht op verminderd inschrijvingsgeld.  

Vanuit basiseducatie kaarten we dit al jaren aan bij de overheid, maar om een of andere –voor 

mij nog steeds onduidelijke reden- kan dat dus niet aangepast worden.  

De beperking tot werknemers 

Het beperkt gebruik van opleidingscheques in de basiseducatie heeft enerzijds te maken met de 

beperkte bekendheid/promotie van deze stimuleringsmaatregel bij de doelgroep van 

basiseducatie en de spreiding van de betaling over kleine onderdelen van de opleiding waardoor 

ze niet kunnen betaald worden met de huidige opleidingscheques, maar ook met het feit dat 

opleidingscheques er enkel zijn voor werknemers. 

Een groot deel van de mensen die les volgen in ons centrum heeft een vervangingsinkomen. Zijn 

er voor deze mensen dan geen stimuleringsmaatregelen? Jawel. 

De meest bekende maatregel in het volwassenenonderwijs is de vrijstelling van inschrijvingsgeld 

voor opleidingen in de CVO’s. In de basiseducatie is er geen inschrijvingsgeld maar er zijn toch 

heel wat kosten verbonden aan het volgen van een opleiding die zwaar kunnen wegen op het 

vervangingsinkomen. 

1) Cursusgeld waarover reeds sprake 

2) Kosten voor het vervoer naar de cursus (3 tot 5 verplaatsingen per week met openbaar 

vervoer weegt door op het budget) 

3) Kosten voor kinderopvang of naschoolse opvang  

De rekening loopt dus snel op. Maar ook voor hen voorzien sommige diensten 

stimuleringsmaatregelen. Er is echter weinig transparantie en rechtlijnigheid waardoor cursisten 

‘die uit de boot’ vallen zich toch wel vaak benadeeld voelen: 

¬ Het ene OCMW betaalt wel een tussenkomst in de kosten voor naschoolse opvang, het 

andere niet; 

¬ De ene cursist valt onder de regeling van de Sociale Wooncode en moet geen cursusgeld 

betalen de andere moet dat wel betalen; 

¬ De éne cursist moet van VDAB bij ons Nederlands volgen en krijgt geen tussenkomst voor 

kinderopvang en verplaatsing terwijl zijn kameraad in de VDAB zelf les volgt en daar dan 

wel een vergoeding krijgt om naar de les te gaan.… 

Dat leidt dan soms tot verontwaardigde en niet begrijpende reacties. 

Kernboodschap: veeleer dan aan een verdere uitbreiding is er nood aan transparantie, 

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

Betaald Educatief verlof 

Een andere bekende stimuleringsmaatregel die vooral gericht is op het ‘tijd’ creëren voor het 

volgen van een opleiding is het betaald educatief verlof. Uiteraard is deze maatregel ook enkel 

voor werknemers. Het is een maatregel die heel wat mogelijkheden biedt. 

Betaald educatief verlof zou het aantal werknemers in de basiseducatie moeten verhogen. Alle 

opleidingen van basiseducatie komen in aanmerking dus zouden laaggeletterde werknemers 
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binnen de werkuren een opleiding in basiseducatie kunnen volgen. Nochtans is ook hier het 

aantal mensen dat gebruik maakt van dit systeem beperkt én ook hier tot nog toe enkel mensen 

van Belgische origine. De cursisten in ons centrum die met educatief verlof een opleiding volgen 

komen vooral uit sociale tewerkstelling en uit grotere bedrijven. We hebben tot nog toe geen 

enkele NT2-cursist die met educatief verlof zijn Nederlands mag komen verbeteren. 

Een oorzaak van het beperkt gebruik van educatief verlof zal zeker zijn dat laaggeletterde 

werknemers niet altijd goed op de hoogte zijn van hun rechten. Anderzijds speelt ook mee dat 

laaggeletterden meestal in kwetsbare – bedreigde jobs tewerkgesteld zijn en de werknemer geen 

enkel risico wenst te nemen, waardoor hij zijn job zou kunnen verliezen. Het is al meermaals 

voorgekomen dat cursisten die wij informeren over de mogelijkheid om educatief verlof aan te 

vragen, dit hierom afwijzen. 

Het educatief verlof is bovendien een beetje in de tijd blijven stil staan en houdt geen rekening 

met de ‘nieuwe’ vormen van leren in het volwassenenonderwijs. Sels verwijst in zijn bijdrage o.m. 

naar het afstandsleren en de stages die niet in aanmerking komen.  

Educatief verlof is ook niet aangepast aan de modularisering en flexibilisering van het 

volwassenonderwijs. Het cursusaanbod in de basiseducatie bestaat uit verschillende opleidingen 

die nog eens zijn onderverdeeld in een veelheid van modules. We combineren soms modules uit 

verschillende opleidingen om zo op de leervragen en leernoden van de cursisten in te spelen. Zo 

wordt bv. de module ‘Opstap Frans’ van 60 lestijden (uit de opleiding opstap Talen), 

gecombineerd en geïntegreerd aangeboden met een module leren leren van 30 lestijden (uit een 

opleiding maatschappijoriëntatie). De bedoeling is immers om de cursisten die geen ervaring 

hebben met het leren van een vreemde taal voor te bereiden, zodat ze nadien met succes 

kunnen deelnemen aan een cursus van een CVO. Naast het aanleren van een beperkte basis van 

die vreemde taal wordt er ook veel aandacht besteed aan hoe de cursist een vreemde taal moet 

leren. Daarom wordt de module leren leren geïntegreerd. 

Een cursist die deze cursus van 90u volgt zal maar 60u in aanmerking kunnen laten komen voor 

educatief verlof. De regelgeving van het educatief verlof voorziet immers dat een cursus maar in 

aanmerking komt als die minimaal bestaat uit 32u binnen een zelfde opleiding. Aangezien de 

module leren leren maar 30 LT heeft en behoort tot de opleiding MO, kan hier geen educatief 

verlof voor verkregen worden. Vorig schooljaar leidde dit ertoe dat wij een zeer boze en niet-

begrijpende reactie van een cursist én van de werkgever kregen. Zodra duidelijk was dat niet de 

volledige cursus in aanmerking kwam, is de cursist gestopt. Zo zijn er nog voorbeelden te geven. 

Ook de momenten waarop cursisten extra oefenen in het Open leercentrum (een vorm van 

zelfstandig leren, maar in de basiseducatie wel steeds in het centrum zelf en met begeleiding), 

komen niet in aanmerking voor educatief verlof.  

Educatief verlof is zeker een waardevol systeem maar moet gemoderniseerd worden en 

aangepast worden aan de ‘flexibilisering’ van het volwassenenonderwijs en aan nieuwe vormen 

van leren.De overheveling van het federale naar het Vlaamse niveau is misschien het geschikte 

moment om dit systeem te moderniseren. 

Basiseducatie komt naar je toe 

Maar zelfs met een goed uitgebouwd systeem van educatief verlof, blijven er heel wat drempels 

voor mensen om deel te nemen aan een opleiding. Ik haalde reeds de angst aan van 

laaggeletterden om van het systeem gebruik te maken door hun zwakke arbeidsmarktpositie. Er 

moet ook steeds een match zijn tussen de momenten waarop de lessen doorgaan en de 

momenten waarop de werknemer vrij is/vrij gemaakt kan worden op de werkvloer. Juist bij 

laaggeletterden is dat niet zo evident. Zij hebben zelden een 9 to 5 job maar zitten veelal in jobs 
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met zeer onregelmatige uren en ploegenstelsels. Vaak zijn het fysiek zeer uitputtende jobs. Dit 

bemoeilijkt het inpassen van een cursus in hun werkritme. Zelfstudie en afstandsonderwijs 

waarbij mensen vrij autonoom kunnen bepalen wanneer ze studeren is voor de meeste 

laaggeletterden met weinig studie-ervaring nog een brug te ver.  

De beste manier om de drempel minimaal te houden is het cursusaanbod inbedden in de 

dagelijkse activiteiten van de laaggeletterden en het te organiseren op voor hen vertrouwde 

plaatsen. Voor werkenden zijn dat de bedrijven.  

In de basiseducatie is er al wel wat ervaring met cursusaanbod op werkvloeren. Er zijn ook al 

verschillende contacten met sectorfondsen, maar toch blijft het opzetten van cursusaanbod in 

bedrijven momenteel nog te beperkt. Het vraagt vooraf heel veel werk om goed af te stemmen 

wat juist de verwachtingen zijn van het bedrijf en wat wij als basiseducatie te bieden hebben, om 

juist af te lijnen voor welke werknemers het cursusaanbod geschikt is, om alle praktische en 

organisatorische problemen te voorzien en op te lossen…  

Voor basiseducatie vraagt het opzetten van een dergelijke cursus op maat een grotere 

inspanning en investering dan het organiseren van een cursus binnen de schoolmuren. Voor de 

werkgever komt er het wegvallen van arbeidsprestaties bij voor de uren dat de werknemers in de 

opleiding zitten. Waar bij de voorgaande voorbeelden de stimuleringsmaatregelen gericht waren 

op de cursisten zelf, is het aangewezen om voor de organisatie van cursusaanbod in bedrijven-

ruimer dan bedrijfsspecifieke opleidingen- stimuli te voorzien, zowel voor de bedrijven als voor de 

basiseducatie.  

Sels verwijst in zijn bijdrage naar verschillende mogelijke stimuleringssystemen voor de 

bedrijven: subsidiëring (bv via Esf), een tussenkost via de sectorfondsen, een fiscale aftrek... Ook 

al zijn de opleidingen die op een werkvloer plaatsvinden doorgaans direct gerelateerd aan de 

betere inzetbaarheid van de werknemer op de werkvloer en gaat de werkgever er van uit dat de 

opleiding leidt tot een hoger rendement van de werknemer, toch is er meestal ook een ruimer 

effect. Wat niet uit het oog verloren mag worden is dat een positieve leerervaring mensen aanzet 

om verder te leren. Als laaggeletterden die de stap naar een Centrum voor Basiseducatie of een 

CVO niet snel zetten (vaak omdat ze in hun reguliere schoolloopbaan negatieve schoolervaringen 

hebben gehad) in hun directe en vertrouwde werkomgeving ervaren dat zij baat hebben bij leren, 

dat wat ze geleerd hebben in de context van hun werk ook daarbuiten zinvol is, als ze op die 

manier het volwassenenonderwijs leren kennen, dan zullen ze ook sneller overwegen om nadien 

opnieuw deel te nemen aan een opleiding. Vanuit dit oogpunt is er dus een veel ruimer effect van 

een opleiding op de werkvloer dan enkel de ‘winst’ voor de werkgever en zijn stimuli zeker te 

verantwoorden. 

Maar ook de basiseducatie moet meer incentives krijgen om nog meer cursusaanbod te 

organiseren in voor cursisten vertrouwde omgevingen. Voor werkenden is dat in bedrijven, voor 

werkzoekenden is dat in de opleidingscentra van de VDAB, voor mensen die leven in armoede is 

dat in verenigingen waar armen het woord nemen en in OCMW’s … 

Zonder valse bescheidenheid mag ik zeggen dat we als basiseducatie al zeer veel goede 

voorbeelden van samenwerkingsverbanden kunnen voorleggen. Samenwerkingen die resulteren 

in het bereik van mensen die we niet of niet vanzelfsprekend met het ‘open’ opleidingsaanbod 

bereiken. Zoals ik al bij cursusaanbod in de bedrijven omschreef, vraagt het uitbouwen van 

goede samenwerkingen en van een cursusaanbod op maat, een veel grotere inspanning van een 

centrum dan de organisatie van een aanbod binnen de centrummuren. In het memorandum van 

de Centra Basiseducatie pleiten we er dan ook voor om dit te honoreren door een hogere 

subsidiëring toe te kennen voor cursussen in samenwerkingsverbanden. We laten ons hierbij 

inspireren door de 120% subsidiëring die nu reeds in de subsidieregeling van het 

volwassenenonderwijs is voorzien voor de organisatie van gecombineerd onderwijs. De overheid 

wou met die hogere subsidiering de CVO’s aanzetten om meer afstandsonderwijs in de 

opleidingen in te bouwen en zo meer volwassenen de mogelijkheid te bieden het leren in hun 
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beschikbare tijd in te passen. Dit blijkt een goede stimuleringsmaatregel te zijn. Een vergelijkbare 

stimuleringsmaatregel kan gebruikt worden om basiseducatie en CVO’s aan te zetten om meer 

samenwerkingsverbanden uit te bouwen om zo een ruimere groep laaggeletterden of moeilijk 

bereikbare groepen in een voor hen vertrouwde omgeving en binnen de voor hen beschikbare 

tijd, leerervaringen aan te bieden en hen aan te zetten tot levenslang leren.  


