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Missie en impact van 

het volwassenenonderwijs 

Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde discussies. Daar waar mogelijk werden 

beleidsaanbevelingen geformuleerd. De Vlor spreekt zich hierover niet uit. Hij neemt deze 

conclusies mee in zijn reguliere werking voor adviesvorming met bouwstenen voor het 

volwassenenonderwijs. 

1 Situering 

Het volwassenenonderwijs heeft als geëigende tweede weg in het onderwijs een breed vormende 

rol gespeeld in de emancipatie van diverse groepen volwassenen. Over de finaliteit – al dan niet 

exclusieve gerichtheid op de actuele eisen van de arbeidsmarkt – en over de werkelijke impact 

van het VWO blijft discussie bestaan. Wat is de missie voor de komende tien jaar en hoe kan de 

impact worden aangetoond? 

1.1 Doel van de workshop 

¬ Bepalen wat de rol van het volwassenenonderwijs is in de context van levenslang leren, 

met betrekking tot het thema van deze workshop. 

¬ Deelnemers nemen standpunten in wat betreft (elementen van) de missie en impact van 

het volwassenenonderwijs zoals er dat over 5 à 10 jaar moet uitzien. Ze bepalen welk 

proces er moet doorlopen worden om deze missie te kunnen volbrengen. 

¬ Consensus moet niet behaald worden. 

¬ Deelnemers stappen uit de bestaande referentiekaders om out-of-the-box te denken over 

de tijd en middelen die moeten / kunnen / mogen geïnvesteerd worden in het 

volwassenonderwijs, levenslang leren, … en welke actoren daar een belang in spelen. 

1.2 Verloop van de dag 

Deze workshop werd twee keer georganiseerd (om 11.30u en 14u). Beide momenten verliepen 

op dezelfde manier, met andere deelnemers.  

2 Inleiding door Maria Bouverne - De Bie 

professor bij de vakgroep Sociale agogiek van de UGent, stelt de krachtlijnen voor van haar 

bijdrage zoals gepubliceerd in de strategische verkenning Blijven leren: de toekomst!  

De presentatie van deze inleiding is terug te vinden op www.vlor.be/verslag/het-

volwassenenonderwijs-en-levenslang-leren-een-krachtige-synergie. 

Studiedag: Het volwassenenonderwijs en 

levenslang leren: een krachtige synergie  
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3 Verloop van de workshop 

3.1 Methode 

De moderator poneert een stelling. Alle deelnemers bedenken hoe zij tegen de stelling aankijken 

nemen vervolgens plaats op een denkbeeldige lijn die loopt van ‘eens’ tot ‘oneens’. De 

moderator nodigt de deelnemers uit om hun positie toe te lichten en te onderbouwen met 

argumenten voor of tegen. 

3.2 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking 

De inzichten en stellingen van de voor- en namiddagsessie overlappen voor een zeer groot deel. 

In dit verslag verwerken we ze in één overzicht, opgebouwd rond de stellingen. Eventuele 

verschillen bestaan niet zozeer tussen beide sessies maar tussen de deelnemers, en dat in beide 

sessies. 

3.2.1 Stelling 1 

Het zwaartepunt van de opleidingen in het volwassenenonderwijs zal 

substantieel gelegd worden bij het bijbrengen van kennis, vaardigheden en 

attitudes of competenties die nodig zijn voor het maatschappelijk participeren 

en functioneren als actieve en verantwoordelijke ‘burgers’ in samen leven, 

wonen, tijd besteden en zorgen 

In de voormiddagsessies stellen de deelnemers zich vooral op bij ‘volledig eens’ en een relatief 

grote groep blijft ‘in het midden’ staan. In de namiddag is er meer diversiteit en staat er ook 

kleine helft van de mensen bij ‘oneens’. Al snel blijkt dat de namiddagdeelnemers wat in de war 

zijn over de formulering: wat betekent het “zal”? Is het niet eerder “zou moeten”? Dat verandert 

natuurlijk de posities.  

Een eerst veel gehoorde opmerking is dat men vreest voor de dominantie van een 

arbeidsmarktgedreven invulling van het aanbod. Het hanteren van beroepscompetentieprofielen 

wordt dan ervaren als een keurslijf. Gevaar van deze evolutie is dat cursisten die vanuit een 

andere, meer breed-maatschappelijk georiënteerde finaliteit participeren, uit de boot zullen 

vallen.  

Deelnemers die het manifest oneens zijn met deze stelling wijzen op het feit dat het 

volwassenenonderwijs verder moet kunnen gaan dan onderwijs gericht op maatschappelijke 

integratie, ze moet ook relevantie hebben voor de arbeidsmarkt en flexibel kunnen omgaan met 

noden van de arbeidsmarkt vandaag, en daarvoor ook kunnen samenwerken met de VDAB.  

Hiertegenover wijzen deelnemers op de verzoenbaarheid van een brede vorming met een 

arbeidsmarktgerichte finaliteit. Volwassenenonderwijs raakt alle levenssferen, zowel publiek als 

privaat, en de arbeidsmarkt is daar toch een heel belangrijk element van? Waarom altijd die 

artificiële opdeling maken? Het een staat niet tegenover het ander. Laten we de mens meer als 

een holistisch wezen bekijken. Participeren aan de arbeidsmarkt is toch ook een heel belangrijke 

vorm van participatie? Participatie aan samenleving is ook participeren aan de arbeidsmarkt. We 

moeten af van die tegenstelling. Het volwassenenonderwijs kan dus doelgroepmatig kansen van 

burgers op de arbeidsmarkt verhogen. In de uiteenzetting van Luc De Donder kwam dat ook naar 
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voren: het belangrijkste voor de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt is ‘leren leren’ en 

attitudevorming en net dat maakt een breed aanbod nodig. De sectoren evolueren zo snel dat er 

ook nood is aan het aanleren van ‘blijvende’ attitudes. 

We zouden nu eindelijk eens moeten komaf maken met deze valse discussie. Onderzoek toont 

bijvoorbeeld aan dat de vaardigheden om in het algemeen te participeren aan de samenleving 

voor 95% dezelfde zijn als degene die we nodig hebben om te “werken”. (verwijzing naar de 

beroependatabank / indeling van beroepen die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van 

beroepskwalificaties door Serv: ROMEv3, Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois – 

deze databank dateert al van de jaren ’80! De jobs veranderen wel maar de onderliggende 

competenties niet – gaat vooral over attitudevorming) 

In de groep die een tussenpositie inneemt komt de bedenking naar voren: zal het 

volwassenenonderwijs kunnen waarmaken wat in de stelling staat? En ook nog: zal ze haar 

arbeidsmarktrelevantie kunnen bewaren? Als het volwassenenonderwijs verder gaat in de 

huidige constellatie zal ze zich ook overbodig maken ten opzichte van de arbeidsmarkt. Zal het 

volwassenenonderwijs als sector snel genoeg kunnen reageren op maatschappelijke noden die 

zich op een termijn van 5 à 10 jaar aandienen? Om dat waar te maken moet het 

volwassenenonderwijs een brede leeromgeving kunnen aanbieden van waaruit maatwerk voor 

specifieke leervragen mogelijk is. Daarvoor is wel een andere cultuur van leren nodig. Het 

volwassenenonderwijs heeft nu te weinig middelen om een flexibel aanbod te creëren voor 

cursisten en zal zichzelf ‘uit de markt prijzen’.  

Iemand wijst hiervoor naar de werking van De Stap (Gent) als voorbeeld. Zij nemen inderdaad 

maatwerk als uitgangspunt. Ze brengen de leervraag in kaart binnen een referentiekader met 3 

pijlers: vrije tijd – werk – diploma. Dat kader toont dat er verschillende mogelijkheden zijn om het 

leren aan te vatten. Het is dus belangrijk om een visie op levenslang leren te ontwikkelen waarin 

leren vanuit 3 contexten centraal staat. In de feiten blijkt inderdaad dat de pijler van de 

beroepswereld voor veel cursisten dominant is in het bepalen van de leervraag. 

Nog in verband met de kunstmatige opdeling ‘arbeidsmarktgerichte competenties’ en ‘brede 

vorming’ oppert een deelnemer de vraag dat het absurd is die tegenover elkaar te stellen: alsof 

werken aan beroepscompetenties geen deel zou uitmaken van persoonlijkheidsvorming. De 

opdeling is niet meer van deze tijd. We moeten de vraag naar welk aanbod nodig is integraal 

bekijken. 

Een andere nuance bij de stelling gaat over de spanning individu – samenleving. In de stelling 

gaat het vooral over integratie/participatie aan de samenleving. We moeten misschien eerder de 

focus leggen op wie leert, op het zelfontplooiingproces; participatie alleen is een te enge finaliteit. 

Dat impliceert ook dat de leerder meer verantwoordelijkheid krijgt om zelf eigenaar te zijn van 

zijn leerproces. Hij/zij moet zelf de noden vaststellen en de nodige stappen zetten. Om dat waar 

te maken is de motivatie van elk individu belangrijk; de leerder kan niet altijd verwachten dat het 

volwassenenonderwijs dat voor hem/haar uittekent. 

Mevrouw Bouverne  - De Bie komt tussen en plaatst grote vraagtekens bij deze klemtoon op 

individuele verantwoordelijkheid. Zij verwijst naar haar idee over onderwijs als sociaal grondrecht.    
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Andere deelnemers vullen aan: niet alle leerders zijn sterk genoeg om die rol op te nemen. In het 

zog van deze discussie zullen we ook moeten nadenken over de verhouding tussen ‘recht’ en 

‘verplichting’. 

De moderator vraagt naar hoe deelnemers dan het volwassenenonderwijs als sector zouden 

positioneren (t.o.v. andere aanbieders). Men wijst vooral naar het feit dat leerders van het 

formele volwassenenonderwijs kwaliteit verwachten, dat het onderwijs er tot een zekere 

certificering leidt. I.t.t. de sociaal-culturele sector geldt hier een onderwijskundige kwaliteitsnorm. 

Hiermee is de stelling aangevuld: het volwassenenonderwijs moet als sector kunnen instaan voor 

een brede vorming (i.t.t. vdab, syntra) en tegelijk voor kwaliteitsbewaking en certificering (i.t.t. 

sociaal-culturele sector?). Een deelnemer betrokken bij Socius reageert: we moeten beleid voor 

levenslang leren vanuit complementariteit bekijken, en alle actoren, ook in de sociaal-culturele 

sectore betrekken. Er mag overlap zijn maar er moet vooral goed afgestemd worden.  

Men wijst op het blijvend belang van de basiseducatie als deel van het volwassenenonderwijs: we 

moeten hier vooral opletten dat de basiseducatie niet de remediëring wordt van wat 

elders/vroeger in het onderwijs is misgelopen. Maar de basiseducatie zal een aanbod moeten 

blijven ontwikkelen dat zich richt op wat voorafgaat aan het professioneel leven. Er moet voor die 

groep een specifieke plaats blijven in de sector van het volwassenenonderwijs. Een te grote druk 

vanuit de arbeidsmarkt riskeert de doelgroep van de basiseducatie te verdrukken en weg te 

duwen richting welzijnssector. Dat neemt echter niet weg dat in de basiseducatie toch ook 

voorbereid zou moeten worden op integratie in de arbeidsmarkt (cf. idee van ‘sociale promotie’). 

Cursisten van de basiseducatie zouden ook beroepscompetenties moeten kunnen verwerven via 

het CVO. Dit houdt een appel in aan CVO’s om geïntegreerde trajecten aan te bieden. Nu worden 

te veel cursisten van de basiseducatie uitgesloten van beroepsgerichte trajecten. Dat is wel 

mogelijk via de VDAB; de samenwerking VDAB en CBE loopt goed. 

Nog een nuance bij de stelling en bij heel de discussie over de (kunstmatige) tegenstelling 

arbeidsmarkt – brede vorming: maatschappelijk participeren kan ook betekenen een 

(onbetaalde) “zorg job” opnemen. 

3.2.2 Stelling 2  

Over 5 à 10 jaar zal de finaliteit van het volwassenenonderwijs gelegd worden 

op rechtstreeks toeleiden naar, ondersteunend zijn voor werk en brede en 

duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 

De meeste deelnemers nemen stelling in bij ‘oneens’ (in de veronderstelling dat het “zal” 

begrepen mag worden als “zou moeten”). Argument is dat het een veel te eenzijdig beeld 

ophangt van het volwassenenonderwijs. Men mist hier de finaliteit van persoonlijke ontwikkeling 

en verwijst naar doelgroepen die uit de boot zouden kunnen vallen, zoals senioren. We mogen 

deze groep niet uitsluiten. 

Men is het in elk geval niet eens met de functie van ‘rechtstreeks toeleiden naar …’. Men is wel 

akkoord indien de klemtoon ligt op duurzaamheid. Verwijzend naar de discussie n.a.v. de eerste 

stelling beklemtoont men het werken aan brede en duurzame inzetbaarheid. Het is niet wenselijk 

om op te leiden voor één bepaalde niche, voor één sector. Een deelnemer verwijst naar 

onderzoek van het Steunpunt Schoolloopbanen waaruit blijkt dat leerlingen uit bso en tso relatief 

snel werk vinden, maar dat de duurzaamheid van hun inzetbaarheid ook weer snel afneemt. 
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Brede transversale competenties maken iemand flexibel om zich om te scholen. Dat moet het 

volwassenenonderwijs als troef kunnen uitspelen. Het moet die brede, duurzame competenties 

kunnen aanbieden. Voor de overheid is investeren in het volwassenenonderwijs efficiënt indien 

ze investeert in de brede vaardigheden. 

Deze gedachte vindt steun in het gegeven dat we de beroepen van morgen nu gewoon nog niet 

kennen. Dat impliceert dat arbeidsmarktgericht opleiden altijd ook breed opleiden moet zijn (i.t.t. 

VDAB die zich toespitst op korte opleidingen voor knelpuntberoepen).  

Over het algemeen is wel aandacht nodig voor een bredere visie op ‘meerwaarde’. Bepaalde 

effecten van opleidingen zijn niet zo goed of niet onmiddellijk kwantificeerbaar. Opleidingen 

hebben in heel brede zin ‘opbrengst’, denk bijvoorbeeld aan gezondheidswinst.  

Een andere kwestie hiermee verbonden is hoe we dat gaan organiseren? Wanneer in 

samenwerking met de VDAB opleidingen voor niet-werkende werkzoekenden aangeboden 

worden, dan lukt dat niet wanneer het beperkt moet blijven tot 2 avonden per week over 2 jaar. 

Dat moet veel intenser kunnen. Afhankelijk van het profiel van mensen zullen we meer of minder 

snel moeten kunnen werken én ook efficiënt kunnen programmeren. Zonder daarbij in te boeten 

op het investeren in de brede vorming en de generieke competenties, ook voor mensen die al 

aan het werk zijn. Kortom: er is nu een groep die opleiding nodig heeft maar die in een CVO 

onvoldoende aan de bak komt. 

In het verlengde hiervan stelt de moderator de vraag naar het verschil tussen VDAB en CVO. 

VDAB heeft bijvoorbeeld het recht om mensen te weigeren. Een CVO mag niet het opvangnet 

worden van wie elders geweigerd wordt.  

Een deelnemer koppelt hier de positie van HBO5 aan vast: dat biedt rechtstreekse instroom op 

arbeidsmarkt en heeft zo een eigen finaliteit. We zullen een onderscheid moeten blijven maken 

tussen verschillende niveaus en finaliteit van opleidingen. 

Heeft dat ook implicaties voor de financiering? Kunnen de arbeidsmarktgerichte opleidingen 

meer aanspraak maken op financiering vanwege de overheid? Wat dan met de opleidingen die 

louter of vooral gericht zijn op persoonlijke ontplooiing of voor senioren die geen 

arbeidsmarktambities meer hebben)? De middelen zijn beperkt, we zullen keuzes moeten 

maken.  

Mevrouw De Bie vindt het belangrijk om in deze kwestie opnieuw de idee van onderwijs als 

sociaal grondrecht naar voren te schuiven. Dat is iets anders dan een privaatrecht. Het is aan de 

samenleving (overheid) om gelijke mogelijkheden te garanderen. In het geval van universele 

toegang (iedereen kan alles volgen) zal je een groot draagvlak hebben. Indien je werkt naar een 

meer selectieve toegang, de middelen oriënteert naar wie ze het meeste nodig heeft, dan zal je 

draagvlak verkleinen. Er is evenwel een tussenschakel: een globale doelgroepomschrijving op 

basis van feitelijke trajecten. 

Nu is het inderdaad zo dat veel CVO’s een ‘upper middle class-profiel’ hebben. Soms leidt dat tot 

uitstoting van andere groepen (ze komen te laat, het is te duur, ze zijn niet goed georganiseerd 

…). Mevrouw De Bie koppelt dit aan de uitstoot die soms al in het secundair onderwijs plaatsvindt 

waarbij het volwassenenonderwijs via TKO de problemen remedieert. 
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Een deelnemer sluit hierop aan: feitelijk worden de opleidingen TKO deels gefinancierd door de 

overige CVO-opleidingen (zie hoger opmerking over upper middle class profiel).  

3.2.3 Stelling 3 

Het volwassenenonderwijs zal over 5 à 10 jaar ‘Het onderwijs van de tweede 

weg voor allen’ heten 

De meeste deelnemers kiezen de ‘oneens’-positie maar er heerst enige onduidelijkheid over de 

betekenis van deze stelling. Globaal vindt men dat het een én-én-verhaal moet zijn. De stelling is 

zeker niet volledig zonder verwijzing naar de andere spelers (o.a. VDAB, andere aanbieders). 

Feitelijk fungeert de VDAB al zo: mensen die al een diploma hebben worden door hen 

georiënteerd naar een nieuwe opleiding (men verwijst ook naar de situatie in Denemarken waar 

iemand na ontslag heel snel naar een andere opleiding kan overstappen). 

We moeten de hokjes en structuren doorbreken en vertrekken vanuit een heel brede visie op het 

leren van volwassenen. Het formele ‘volwassenenonderwijs’ is één actor in een heel kluwen van 

opleidingen. Vertrekken vanuit de vraag van de lerende en dan bekijken wat best past in dat 

geheel om de vraag te beantwoorden. De boodschap is samenwerking om kwaliteit te realiseren 

i.p.v. elkaar te beconcurreren. Men verwijst naar de OKOT-trajecten waarin goed wordt 

samengewerkt tussen volwassenenonderwijs en VDAB en tussen VDAB en hogescholen. We 

moeten denken in termen van een continuüm, niet in dichotomieën. 

De stelling roept ook reflecties op rond het feit dat jongeren soms te vroeg keuzes moeten 

maken. Voor keuzes die achteraf niet de goede blijken te zijn, kan het volwassenenonderwijs 

uiteraard een belangrijke rol spelen. CVO’s fungeren soms ook als rechtstreeks instroomkanaal 

na het secundair onderwijs (bv via HBO5). Ook die piste moeten we meer bekijken; zalmprincipe 

versus heroriëntering. Er zijn zelfs verbanden met de ideeën van de brede eerste graad in het SO. 

Het volwassenenonderwijs moet deel uitmaken van een continuüm van onderwijsaanbod dat 

begint in de kleuterklas. Binnen dat continuüm moet het vo en moeten andere onderwijsniveaus 

hun rol en verantwoordelijkheid opnemen.  

Aan deze visie wordt ook de noodzaak van loopbaan coaching verbonden. 

3.2.4 Stelling 4 

Over 5 à 10 jaar zal het volwassenenonderwijs niet alleen getuigschriften en 

diploma’s uitreiken, maar ook leren op andere wijzen valoriseren 

Deelnemers zijn het overwegend eens met deze stelling. De huidige vorm van attestering mag 

zeker opnieuw bekeken worden. De lerende moet ook hier centraal staan: wat heeft hij/zij nodig 

op dat vlak? Heeft iemand al dan niet behoefte aan een certificaat met civiel effect? Mensen 

moeten hoe dan ook geholpen worden om inzicht te verwerven in hun competenties, we moeten 

werken vanuit hun capaciteiten en die dan verder helpen ontwikkelen. 

Een deelnemer stelt dat we niet mogen toelaten dat er volwassenenonderwijs wordt aangeboden 

dat helemaal niet kwalificerend is. Uit het PIAAC-onderzoek blijkt dat een diploma op zich wel 

degelijk een gunstig  effect heeft voor tewerkstelling, meer dan het opklimmen op de 

competentieladder. Certificering doet er dus wel toe.  
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De discussie gaat grotendeels over EVC-procedures. Hoe ‘waarderen’ we wat mensen verworven 

hebben of verwerven aan competenties? Uitdaging hier is hoe we een uniforme maatstaf zullen 

kunnen hanteren voor het valoriseren van EVC? Zullen de CVO’s zelf kunnen/moeten 

certificeren? Wie reikt ervaringsbewijzen uit? Op dit moment is daar geen omkadering 

(middenkader) voor aanwezig in de CVO’s. Een valkuil is een mogelijke vermenging van belangen: 

CVO’s moeten opletten dat ze geen beoordelaar zijn van EVC’s wanneer dat onmiddellijk 

repercussies heeft voor beslissingen aangaande verkorte leertrajecten. Voor de cursist zelf is het 

uiteraard wel belangrijk om via EVC-procedures de eerder verworven competenties te kunnen 

meenemen in het opleidingstraject dat hij/zij wenst aan te vatten. 

Men verwijst naar het lopend EVC-project van de Stuurgroep Volwassenenonderwijs dat daarvoor 

een kader aan het uitwerken is.  

De zorg leeft om dat kader vooral niet te ‘zwaar’ te maken. En er moet nagedacht worden over de 

financiering van die procedures. 

Er gaat ook een appel naar de arbeidsmarkt: om breed te kijken naar de trajecten die mensen 

hebben afgelegd op het vlak van opleiding en vorming. 


