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Blijven leren is de 

verantwoordelijkheid van elke volwassene 

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

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

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

volwassenenonderwijs. 

1 Situering 

Persoonsgebonden kenmerken (motivatie en opvattingen over leren) blijken erg belangrijk om 

volwassenen aan te zetten tot blijven leren. Maar goede informatie over het aanbod en 

begeleiding bij het formuleren van de leervraag zijn voorwaarden om tot een goede leerkeuze te 

komen. We onderzoeken wat dit betekent voor het volwassenenonderwijs, welke voorwaarden 

moeten vervuld worden en welke obstakels momenteel in de weg staan. 

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 formuleren een gemotiveerde visie, acties en voorwaarden betreffende de 

verantwoordelijkheid van het volwassenenonderwijs in het begeleiden van volwassenen bij 

het articuleren en beantwoorden van een leervraag, zoals er dat over 5 à 10 jaar moet 

uitzien.  

¬ 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. 

¬ Uitdiepen van kernboodschap 4 en actielijn 1 van de strategische verkenning Blijven leren: 

De toekomst! 

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 Danny Vercauteren 

directeur van de Kringwinkel Antwerpen vzw, komt uit een ander beleidsdomein: sociale 

economie. Hij is sociaal pedagoog, en intussen bijna 20 werkzaam in Kringwinkel Antwerpen, 

sinds 2002 als directeur. Hij leert heel veel, in de dagelijkse praktijk: hij kijkt uit zijn raam wat 

gebeurt op de werkvloer, en als hij wil dat een medewerker het anders doet, vraagt hij zich af: 

wat moet ik doen opdat die medewerker het anders doet? Dat is niet eenvoudig. Hoe kan een 

organisatie functioneren zodat alles vlot verloopt? 
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De presentatie van deze inleiding is terug te vinden op www.vlor.be/verslag/het-

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

2.1 Opmerkingen bij de titel van de workshop 

D. Vercauteren heeft het wat moeilijk met de titel van de workshop, die was niet zijn keuze. Het is 

als met ‘ blijven eten: je zal wel eten als je honger hebt’. Met blijven leren is dat precies hetzelfde; 

naar zijn aanvoelen is leren even vanzelfsprekend als eten, ademen. Is dat dan de 

verantwoordelijkheid van elke volwassene? De titel klinkt neo-liberaal: als ’t niet goed gaat, dan 

heb je wellicht iets verkeerd gedaan; als t wel goed gaat, dan heb je iets goeds gedaan. Leren is 

een recht, moet dat dan meteen betekenen dat leren ook een plicht is? 

Ook binnen Kringwinkel Antwerpen ligt die titel moeilijk. Uit de ‘principes van leidinggeven’ in de 

Kringwinkel blijkt dat verantwoordelijkheid en bevoegdheid samen gaan:  

¬ Iedereen is verantwoordelijk voor het succes van de collega’s; 

¬ Wie bevoegd is, is ook verantwoordelijk; 

¬ Als de klant tevreden is, zijn wij ook tevreden. 

‘Het persoonlijk ontwikkelingsplan’ begint een probleem te worden wanneer het verplicht wordt 

(net zoals de functioneringsgesprekken trouwens).  

D. Vercauteren herformuleert liever de titel ‘Elke volwassene is eigenaar van het eigen leren’. 

Medewerkers van de Kringwinkel komen voor meer dan de helft niet uit Vlaanderen, en hebben 

al een heel traject afgelegd: zij hebben onwaarschijnlijk veel geleerd (bijvoorbeeld: hoe raak ik via 

een container clandestien in België?), dat heeft geleid tot het vinden van een job in de 

Kringwinkel.  

2.2 De Kringwinkel 

De Kringwinkel is nu een SW = Sociale Werkplaats; het wordt een MWB = Maatwerkbedrijf, na 

het nieuwe decreet, vanaf 1 april. 

De Kringwinkel betekent: 1 centraal magazijn, 8 winkels, 14 vrachtwagens, 7300 ton goederen, 

370 koppen, 310 VTE. 30 % is autochtoon, 70 % is allochtoon (heel moeilijke opsplitsing, maar 

wel degelijk een kleurrijke groep); gemiddelde leeftijd is 47 jaar.  

Veel van die mensen zouden moeten doorstromen, maar dat lukt niet zo goed: hun CV is niet 

meteen gegeerd op de arbeidsmarkt. Er wordt geprobeerd vier mensen per jaar te laten 

doorstromen. 

Samen hebben die bijna 10.000 lesuren geregistreerd. ‘Registratie’ is ook een moeilijk begrip: de 

grens tussen formeel en informeel en niet formeel is niet altijd duidelijk te trekken. Sommige 

opleidingen zijn gemakkelijk te registreren, maar de momenten dat collega’s mekaar iets 

bijbrengen zijn moeilijk te registreren. In de Kringwinkel is net dat zeer belangrijk. Er wordt 

geprobeerd daar wat structuur in te brengen, bijvoorbeeld door een systeem van roteren (draagt 

enorm bij tot leren).  

http://www.vlor.be/verslag/het-volwassenenonderwijs-en-levenslang-leren-een-krachtige-synergie
http://www.vlor.be/verslag/het-volwassenenonderwijs-en-levenslang-leren-een-krachtige-synergie


 

 

 

 

3 

2.3 Bedoeling van de Kringwinkel 

‘Mensen uitdagen om te ontwikkelen door het doen van het werk van de organisatie’. Het werk 

van de organisatie is hergebruik mogelijk maken, dat is gelinkt aan een milieudoelstelling. De 

bedoeling, via dat werk, is zo veel mogelijk leerkansen ontwikkelen voor de mensen. Het gaat niet 

om zomaar werk geven, maar om stimuleren, terug perspectief geven, zelfstandigheid geven; het 

gaat om op zoek gaan naar talenten. Sommige werknemers blijken goed te zijn in mensen 

meenemen, in leiding geven; op die manier zijn een twaalftal mensen naar het kader 

geëvolueerd. De Kringwinkel wil een soort ‘schouw’ creëren, zodat mensen kunnen ‘trekken’ 

ofwel intern (naar een meer verantwoordelijke functie), ofwel extern (2 à 4 mensen die per jaar 

kunnen doorstromen naar ander werk). 

2.4 Hoe werkt het brein? 

Als men spreekt over leren, en hoe mensen daarin mee te nemen, dan is het belangrijk om te 

weten hoe het brein functioneert. Theo Compernolle, in het boek ‘Ontketen je brein’ schetst het 

brein in drie blokjes: 

¬ Een eerste blokje is het reflexbrein. Het functioneert zeer reflexmatig, is sterk ontwikkeld. 

Het zorgt ervoor dat je kunt autorijden bijvoorbeeld, dat de ‘mens’ overleefd heeft, …Dat 

deel van het brein verbruikt weinig energie, kan multitasken. 

¬ Een tweede blokje is het reflecterend brein, dat veel meer energie vraagt. Het kan abstract 

denken, kan creatief denken, maar kan niet multitasken (wel ‘hoppen’, zeer vermoeiend). 

¬ Een derde blokje is het archiverend brein. Dat functioneert niet als de andere twee aan het 

werken zijn. Om dat brein te laten werken, dienen pauzes (wandeling, nachtrust, ...). Dit 

deel van het brein brengt verbindingen teweeg. Het is belangrijk dat je dit bewaakt. 

Het brein van allen functioneert op die manier, zowel dat van de universitair als dat van de 

kringloopmedewerker.  

Bij het functioneren van het brein, is het fenomeen van bandbreedte essentieel. Bandbreedte is 

een probleem, zowel voor onze leidinggevenden als voor de werknemers. De bandbreedte van 

veel van de medewerkers zit in het eerste blokje, blijft beperkt tot het reflexbrein; oorzaak 

daarvan is armoede, met bijkomende problematiek van schulden, angst, … Het fijne in de 

Kringloop is dat ze daar niet mee alleen staan. Ook de beleidsmedewerkers hebben een 

beperkte bandbreedte, veroorzaakt door tijdsprobleem (besparingen, rationaliseren, ...). 

Schaarste, of die nu komt door armoede of door tijdsdruk, zorgt er voor dat mensen in die eerste 

zone blijven functioneren, en af en toe domme beslissingen nemen (emotioneel, kort door de 

bocht). De bedoeling, en de opdracht van de Kringwinkel is bandbreedte verbreden zodanig dat 

mensen ook het reflecterend brein gaan gebruiken. Inspiratie over dit fenomeen in het boek 

‘Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’ (Sendhil Mullainathan & Eldar 

Sharif). 

2.5 Wat betekent dat nu voor leren? 

Enthousiast leren (komt ook uit de ‘principes van leidinggeven’ van de Kringwinkel) 
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- Er is meer in u, ook in uw medewerkers. Stimuleer om zelfredzaam te zijn, te leren, te 

groeien en door te stromen 

- Fouten maken is een kans om te leren voor alle betrokkenen 

- Enthousiasme maakt het verschil tussen middelmatigheid en succes 

- Recht op coaching, je staat er niet alleen voor 

Leren is een sociaal proces, dat is heel duidelijk in de Kringwinkel. Deming (‘The new economics 

for industry, government & education, 1993) heeft onderzocht dat, als zich een probleem 

voordoet in een organisatie, dat in 94 % van de gevallen om systeemfouten gaat, in 6 % om 

fouten van mensen; de reflex is vaak van net omgekeerd te denken. Er gaat iets fout: wiens fout 

is dat? De Kringwinkel probeert indien er iets fout gaat te redeneren: hoe kunnen we de 

organisatie verbeteren? Vertrouwen in plaats van controle! Heel veel administratie is gebaseerd 

op wantrouwen, dat schiet momenteel te ver door. Niet elke fout mag leiden tot nieuwe 

regelgeving. 

Leren vraagt om uitdaging. Als je mensen iets aanbiedt moet het betekenisvol zijn (dat is voor 

iedereen verschillend); het moet gevarieerd zijn (hier biedt de Kringwinkel veel opportuniteiten, 

door het zeer diverse en onvoorspelbare aanbod); het moet van een zekere complexiteit zijn (niet 

te simpel), en vooral: de lerende zit aan het stuur. 

We leven in een leeromgeving, een ‘living lab’. Er is veel interesse van bedrijven voor onze 

processen en de manier waarop we met onze werknemers omgaan. D. Vercauteren droomt er 

van om deze leeromgeving uit te bouwen, en vraagt daarvoor om expertise. 

Leren gebeurt vooral op de werkplek. Internet opent ook voor de medewerkers van de 

Kringwinkel een poort naar totaal nieuwe leeromgevingen zoals TED, Khan, … Open source 

toepassingen geven mogelijkheden om verschillende rollen op te nemen. Peer to peer leren 

breidt uit. 

2.6 Uitsmijter 

Wij (de Kringwinkel) hebben het volwassenenonderwijs niet nodig, tenzij  

- het aanbod relevant en toepasbaar is 

- de lesgever inspirerend is 

- het aanbod modulair is. 

3 Verloop van de workshop 

3.1 Methode 

De moderator vraagt de deelnemers zich in eerste instantie te buigen de verantwoordelijkheid 

die ze zelf opnemen voor hun eigen leerprocessen in het dagelijks leven, hun werkomgeving en in 

hun opleidingen. Daarna wordt de vraag gesteld of hun eigen ervaringen sporen met de 

ervaringen van hun cursisten en hoe het volwassenenonderwijs daarmee omgaat en zou moeten 

omgaan. Op basis van de verschillende ervaringen wordt benoemd: 

¬ wat het volwassenenonderwijs nu al goed opneemt 

¬ wat het niet opneemt 
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¬ wat het nu doet maar beter kan 

¬ wat het zou kunnen doen ter begeleiding van volwassenen bij het benoemen van de 

leervraag. 

3.2 Genoteerde getuigenissen van de deelnemers in de 

voormiddagworkshop, met, indien mogelijk, aanbevelingen  

De inbreng van de deelnemers was niet meteen duidelijk in één van de vier categorieën onder te 

brengen, de deelnemers gaven dat ook zelf aan. Onderstaande getuigenissen zijn genoteerd in 

de volgorde dat ze werden gebracht. In 3.2.1 volgt het schema zoals de moderator het tijdens 

het gesprek heeft ingevuld, in de vier categorieën.  

Als ik zelf geleerd heb, dan had dat te maken met wat direct functioneel is voor mij. Het is dus 

belangrijk om te weten wat het project en het profiel van de cursist is om zicht te krijgen op de 

leervraag; dan pas kan dat vertaald worden naar een concreet traject.  

Wat ik bij BE ervaar is dat het modulair systeem wel ok is, maar ook valkuilen heeft. 

Verschillende opleidingen worden geclusterd om tegemoet te komen aan de leervraag; we 

zouden graag de modulaire structuur enerzijds nog soepeler kunnen gebruiken en aandacht 

hebben anderzijds voor geïntegreerde trajecten, dat is functioneler voor cursisten. Soepeler 

gebruik van modules in een geïntegreerd traject in functie van de leervraag van cursisten; vooral 

administratieve beperkingen moeten weggewerkt worden. Deze aanbeveling komt zowel vanuit 

de eigen ervaring als uit de ervaring van de cursisten. 

In de CVO zijn de groepen zeer heterogeen, er wordt daar te weinig rekening mee gehouden. Dat 

neem ik de lesgevers niet kwalijk; ze zijn daar ook niet goed in opgeleid. Leerkrachten moeten 

ondersteund worden om om te gaan met één groep met verschillende leerstijlen, met 

uiteenlopende leervragen. 

Net omdat de groepen zeer heterogeen zijn, is het belangrijk dat je als leidinggevende kijkt naar 

talenten van cursisten, maar ook naar talenten van leerkrachten. Je moet personeel kunnen 

inzetten op hun talenten. Dat betekent bijvoorbeeld: andere modules laten geven, maar ook 

samenwerking stimuleren. Leerkrachten functioneren nog te veel op eigen eiland; in 

samenwerking zal blijken dat de ene leerkracht beter is in uitwerken van didactische methodes, 

een andere in het samenstellen van evaluaties, een ander in het ontwerpen van digitaal 

materiaal. Om personeel te kunnen inzetten op hun talenten, is een flexibel personeelsstatuut 

nodig. Aanbeveling: we vragen van de overheid een meer flexibel personeelsstatuut.  

Het moeten registreren van cursisten is een belemmering voor flexibiliteit. Het is misschien niet 

nodig dat elke cursist in elke les aanwezig is, om uiteenlopende redenen: de ene kent het 

onderdeel al, een andere kan het evengoed via afstandsleren verwerken, ... Beperk de 

registratievereisten, ze maken differentiatie binnen de klas moeilijk.  

Het hele landschap van het volwassenenonderwijs zit vastgeroest in oude structuren. Al jaren 

pleit de SERV voor behoefte aan een niveau onder de bachelor; nu pas komt er een toets of mijn 

school hiermee mag starten, dat ligt allemaal muurvast in procedures. Het is toch ongelooflijk: er 

is een acuut probleem in 2008, en in 2014 wordt pas gekeken wie de opleiding dan mag geven. 
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Een ander voorbeeld is de doorlichting, die de volgende boodschap meegeeft: je bent goed bezig, 

maar het strookt niet zo goed met het leerplan. De kabinetschef stelt vandaag de vragen die wij 

al twintig jaar stellen. Wanneer komt er eens een minister die antwoorden geeft in plaats van 

vragen stelt? We zijn ons aan het vastrijden, en als we zo verder doen zullen onze klanten hun 

weg vinden in de privésector. Beperk administratie, kom los uit de vastgeroeste structuren. 

We mogen niet enkel de overheid verwijten maken. Een oproep aan onszelf, alle actoren van het 

VO, tot meer daadkracht is ook nodig! We moeten dringend meer gaan samenwerken. 

Het is nodig dat op alle leervragen een antwoord wordt geboden. Maar moet het 

volwassenenonderwijs dat allemaal zelf opnemen? Mijn eigen leerervaring: Ik heb een leervraag, 

ik ga op zoek naar antwoorden. Ik kan dan bij het volwassenenonderwijs terechtkomen, maar 

evengoed antwoorden vinden in een boek, via sociale contacten. Het volwassenenonderwijs 

moet niet alles alleen opnemen, en moet samenwerking aangaan met andere instanties. 

Een voorbeeld van ‘wat het volwassenenonderwijs al goed doet’. Mijn centrum biedt enkel HBO5 

aan in de sociale sector. We werken veel met kansengroepen en we zijn in staat om mensen die 

zijn ‘uitgespuwd’ uit andere onderwijsvormen perspectieven te geven en die toe te leiden naar 

een diploma met uitzicht op arbeidsmarkt en/of naar andere vormen van onderwijs. We leggen 

niet de nadruk op wat de cursisten niet kunnen. Ons succes heeft te maken met betekenisvol 

leren, talenten aanspreken, flexibele leerwegen aanbieden, modulair werken, participatie: 

mensen uit kansengroepen leren veel van mekaar. Participatie heeft bij ons niet enkel te maken 

met registratie en financiering, maar is ingeschreven in onze missie: in de klas leren mensen heel 

veel van mekaar, samen leren is een kracht. Bij ons: onvoldoende geparticipeerd = niet 

deelnemen aan het examen. Dat werkt! Cursisten moeten participeren omdat ze in de klas veel 

leren van mekaar.  

Nog een positieve getuigenis: Tweedekansonderwijs heeft een aantal trajecten in samenwerking 

met VDAB en met een aantal bedrijven. We werken aangepaste trajecten op maat uit. Je krijgt de 

mogelijkheid om mensen die een leven lang van falen en tegen de muur lopen hebben te 

overstijgen. Werk samen aan trajecten op maat.  

Cursisten blijven inderdaad in de reflexfase zitten, door omstandigheden die met armoede en 

onzekerheid te maken hebben. Mijn vrees is: welke maatregelen gaan er op ons afkomen? Zal 

die schaarste niet nog groter worden (bijvoorbeeld: inschakelingsuitkeringen staan onder druk). 

Er is nood aan een kader dat mensen bestaansrust biedt zodat ze kunnen participeren aan 

onderwijs, met kans op intrede op de arbeidsmarkt. 

Voor de volwassene die verder wil leren, is het moeilijk om door het bos de bomen te zien. Er is 

zo’n diversiteit aan aanbod. Er is nood aan samenwerking van het volwassenenonderwijs met 

andere onderwijsniveaus om hun respectievelijk aanbod aan de noden aan te passen, en om 

hierover te informeren.  

We horen succesverhalen uit tweedekansonderwijs en hbo5. Die werken echter met 

afgebakende groepen (kansengroepen) die je gemakkelijk kan bereiken. Een ander verhaal is het 

breed vormende volwassenen onderwijs voor ‘Jan met de pet’: hoe gaat het 

volwassenenonderwijs de noden van ‘Jan met de pet’ capteren en invullen, dat kan je immers 

minder gericht doen? 
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Het volwassenenonderwijs werkt sterk aanbodgericht: hier is ons aanbod, teken maar in. En 

inderdaad zullen mensen, wanneer de bandbreedte dan eindelijk wat breder is, willen intekenen. 

Probleem is dat er wachtlijsten zijn; en wanneer er geen aanbod is om op in te tekenen, dan 

eindigt het verhaal. Als je aan een medewerker moet zeggen, misschien is er binnen tien 

maanden een opleiding, dan is de bandbreedte tegen dan misschien weer al nauwer. Wees 

flexibeler met het aanbod, om wachtlijsten te beperken.  

Het volwassenenonderwijs zoals het nu loopt is, in acht genomen al de administratieve poespas, 

fantastisch, we leveren goed werk. Na een aantal modules leveren we mensen af met 

zelfvertrouwen; dat houdt de moed er in.  

We hebben het altijd over wat het volwassenenonderwijs en de centra aan de cursisten kan 

bieden, en dat is goed. Maar het wordt tijd dat we het hebben over wat de overheid aan de centra 

kan bieden. Wat zijn onze perspectieven? Streven naar 20 % deelname is nobel, maar dat staat 

haaks op wat er nu vanuit de overheid gebeurt (opleidingscheques etc). Wij (CVO) zijn de speelbal 

van belangengroepen, we geraken niet verder dan gepalaver. Ik hoop dat deze dag verder gaat 

dan gepalaver. De overheid moet perspectieven bieden aan de centra.  

Eerder werd de vraag gesteld: hoe bereikt het volwassenenonderwijs ‘Jan met de pet’? Ik stel 

voor dat je aansluit bij mijn droom: Je moet uit jullie lokalen, je moet stoppen met gewoon 

lesgeven, je moet los van de vaste paradigma’s die ons denkkader bepalen. Mijn droom is van 

mijn organisatie (de Kringwinkel) een ‘living lab’ maken, een omgeving waarbinnen mensen 

kunnen ontwikkelen (terwijl het productieproces loopt). Mensen zoals jullie zouden daar bovenop 

moeten zitten, daar een stuk rol van coach of mentor opnemen om nog beter de talenten van 

mensen te detecteren. Nu doen we wat projectjes, dat leidt tot een boek bij ESF, en meestal tot 

verder niets. Jullie expertise is nodig. Dus een uitnodiging: dat living lab in Antwerpen moet er 

binnen vijf jaar staan. 

Getuigenis vanuit Basiseducatie: Er zijn 40000 cursisten in Vlaanderen die dankzij de 

basiseducatie een stuk verder kunnen gaan. We (BE) komen historisch uit een andere wereld, 

waarbij we niet in een leersetting zaten, we hadden niets te maken met opleidingsprofielen en 

leerplannen: we keken naar leernoden, en we entten het leren daar heel functioneel op. Binnen 

onderwijs moesten we nu staande blijven. Het is goed dat we een eigenstandige positie houden, 

we zijn immers veel flexibeler dan CVO. De volgende jaren worden cruciaal: ik hoop dat 

basiseducatie een eigenstandige positie kan behouden. Basiseducatie werkt niet met een 

aanbod, het aanbod wordt aangepast op basis van de noden. Ik hoop dat die autonome positie 

blijft, dat die flexibiliteit niet in het gedrang komt. 

Is er ook een categorie ‘goede evolutie is bezig’? De mogelijkheid die gecreëerd is om op basis 

van geletterdheidsmodules ook in het volwassenenonderwijs modules aan te bieden is een 

wereld van verschil. Oproep om die geletterdheidsmodules verder te blijven ontwikkelen, niet 

alleen voor personenzorg en handel en nt2. 

Ik merk dat er voor BE en CVO nog veel meer mogelijkheden zijn voor samenwerking. Er wordt 

veel meer samengewerkt door BE en VDAB bijvoorbeeld. Dat gebeurt veel minder met CVO, 

misschien omdat de beginniveaus hoger liggen? Er moeten toch opleidingen zijn waar meer 
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samenwerking mogelijk is. Van onze kant is die vraag er zeker, maar het vraagt heel veel werk en 

overleg. 

We moeten in het volwassenenonderwijs keuzes leren maken. De categorie ‘wat moet het 

volwassenenonderwijs niet opnemen?’ is nog zo goed als leeg. Misschien wil het 

volwassenenonderwijs te veel opnemen? En voor iedereen? Het is tijd om keuzes te maken. Dat 

gebeurt sinds het vorige decreet met afspraken binnen de consortia 

CV0 proberen ook specifiek te werken voor mensen uit kansengroepen, we werken met 

zorgcoördinatoren, we creëren een kader maar we hebben dat niet vanuit de overheid. Het 

volwassenenonderwijs vraagt al zeer lang om een middenkader, maar krijgt dat niet. Wij steunen 

onze cursisten nu met mensen die we eigenlijk elders nodig hebben. Dus, bij de droom 

toevoegen: een degelijk middenkader voor het volwassenenonderwijs. 

In de categorie: Dit moet volwassenenonderwijs niet doen. Elke cursist bij ons doet een 

instapgesprek; één op twee resulteert in een doorverwijzing. De groep die zoekt neemt maar toe. 

We willend dat wel blijven doen, maar de laatste vijf jaar is er een gigantische stijging van 

mensen die het niet weten. Ze komen bij ons op instapgesprek maar moeten eigenlijk veel ruimer 

geïnformeerd worden; ze gaan nu eigenlijk van kastje naar muurtje. Ik heb daar niet direct 

structureel een oplossing voor. Dat is zeker ook een opdracht die van uit secundair moet 

opgenomen worden. Het volwassenenonderwijs wil dat mee opnemen, maar daar moeten 

middelen tegenover staan. Het moet in elk geval een gedeelde verantwoordelijkheid zijn.  

De informatie wordt bovendien zeer technisch (door al de regelgeving); dat is goed voor als je 

controle krijgt en voor kwaliteitszorg, maar komt er geen discrepantie voor de potentiele klant? 

Begrijpt hij dat nog? De vakfiches zijn zeer technisch als ze conform de kwaliteitsnormen zijn 

opgemaakt. Infoverstrekking en trajectbegeleiding is zeer belangrijk: omkadering is nodig! 

3.2.1 Schematisch ondergebracht in categorieën 

3.2.1.1 Dit neemt het volwassenenonderwijs nu al op en doet dat goed 

¬ Het VO biedt perspectieven aan kansengroepen. Door betekenisvol leren aan te bieden 

geeft het goesting om te leren. 

¬ Goede ondersteuning van werkzoekenden, empoweren 

¬ Het VO biedt flexibele leerwegen. 

¬ Participatie: samen leren is een kracht. 

¬ Samenwerken (met dko, hob5, VDAB, ...) voor het uitstippellen van aangepaste trajecten. 

¬ Het VO ondersteunt cursisten in hun leren. 

¬ De CBE komen uit een andere ‘wereld’, niet echt uit een leersetting, werken meer in 

functie van de cursist. Dit niet laten verwateren. 

¬ Oproep om geletterdheidsmodules te blijven ontwikkelen. 

3.2.1.2 Deze rol vervult het volwassenenonderwijs nu als maar is voor verbetering vatbaar 

¬ Soepeler gebruik van modules (administratie) in een geïntegreerd traject. 

¬ Meer rekening houden met leerstijlen van cursisten; meer ondersteuning voor de leraren. 

¬ Flexibeler personeelsstatuut (inzetten op talenten). 

¬ Regels met betrekking tot participatie cursisten (financiering) – registratie Da Vinci 
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3.2.1.3 Dit zou het volwassenenonderwijs kunnen doen 

¬ Samenwerken, netwerken: het VO kan niet alles doen. 

¬ Tijd en middelen geven aan de cursisten om te kunnen leren; en tijd en middelen geven 

aan de centra om het te kunnen organiseren. 

¬ Zichtbaar maken van het aanbod, met aandacht voor het feit dat niet iedereen in dezelfde 

luxepositie zit. Verschillende bereikbaarheid van groepen.  

¬ Eigen referentiekader. 

¬ Samenwerking BE en VO voor trajectontwikkeling (laaggeschoolden). 

¬ Uitgebouwd middenkader.  

3.2.1.4 Dit moet het volwassenenonderwijs zeker niet opnemen 

¬ Het VO wil te veel alles zijn voor iedereen. Keuzes maken! 

¬ Het intakegesprek. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

informatieverstrekking.  

3.3 Genoteerde getuigenissen van de deelnemers in de namiddag, met, 

indien mogelijk, aanbevelingen 

Je kan verschillende drijfveren hebben om bij te leren: bijleren vanuit algemene interesse tot 

doelgericht oplossingen zoeken. Dat impliceert dat aan veel verschillende noden zal moeten 

beantwoord worden. Het volwassenenonderwijs doet dat al voor een groot stuk, dat is niet 

meteen een struikelblok, ik heb de indruk dat de meesten wensen wel hun gading vinden. Het 

mag nog flexibeler: bepaalde modules zijn 160 lestijden, dat is voor sommige cursisten een hele 

uitdaging. Aanbeveling: nog flexibeler modules. 

Het volwassenenonderwijs mag niet té arbeidsmarktgericht worden. We weten vandaag niet 

welke de jobs van de toekomst zijn. Aanbeveling: Het volwassenenonderwijs moet ruim genoeg 

blijven, en niet te eng opleiden naar specifieke jobs voor de dag van vandaag. Het is storend dat 

binnen de kortste keren een gesprek over missie van het volwassenenonderwijs zich naar de 

arbeidsmarkt richt. Er zijn ook andere doelstellingen die ook maatschappelijk relevant zijn. Verzet 

tegen een te ver doorgedreven functionalisering van leervakken. Voorbeeld: aandacht voor 

literatuur en poëzie wordt verdrongen door aandacht voor direct nut. Dit geldt niet alleen voor 

leerplichtonderwijs, maar ook voor VO: niet iedereen komt naar ons in functie van het vinden van 

een job.  

Tegengestelde aanbeveling: Het volwassenenonderwijs moet opleiden naar de jobs van vandaag.  

Het volwassenenonderwijs moet zo goed mogelijk rekening houden met de competenties voor de 

jobs van vandaag en van morgen: dat zijn arbeidsmarktcompetenties maar zeker ook generieke 

competenties (leren leren, aanpassingsvermogen, ...). Het volwassenenonderwijs moet heel 

gericht toeleiden naar jobs op de arbeidsmarkt van vandaag, én tegelijk moeten ze generieke 

competenties bieden die mensen toelaten om te gaan met een heel volatiele arbeidsmarkt. Dat 

is net de meerwaarde van het volwassenenonderwijs. Net hier kan het volwassenenonderwijs het 

verschil maken. Aanbeveling: Het volwassenenonderwijs kan op valk van aanbieden van deze 

competenties (twee ‘soorten’) nog verdere stappen zetten. 
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Traagheid van het onderwijs! De jobs van morgen, tegen dat onderwijs die heeft uitgeschreven 

zijn het de jobs van gisteren. Een voorbeeld: in de leerplannen voor metselaars staat amper iets 

over isolatie. Aanbeveling: Het volwassenenonderwijs moet proactiever zijn, sneller werker.  

Er is een probleem met het bekendmaken van het aanbod. De haven van Antwerpen deed een 

campagne om mensen naar een opleiding te krijgen voor een specifieke functie waarvoor over 

een paar jaar duizenden mensen nodig zijn. Na de campagne zijn er tien cursisten! Er moet 

gezocht worden naar een andere aanpak om het aanbod bekend te maken. 

Er is een spanning tussen de snelste weg naar werk en de beste weg naar duurzaam werk 

(verwijst naar de studie van Nicaise). 

Voor mij is een belangrijke taak van het (volwassenen)onderwijs: mensen empoweren, 

weerbaarder maken vanuit talenten die ze hebben. Een aantal vaardigheden geven die maken 

dat ze in de loop van hun leven durven stappen zetten. Dat is dus vooral nodig voor de groep die 

niet de stap durft/wil zetten naar een opleiding: daar zit nog een spanning. 

Als je het onderzoek over drempels tot participatie in LLL uit 2000 vertaalt naar de praktijk ligt 

daar de uitdaging van het volwassenenonderwijs. Bij hoger geschoolden zijn de metacognitieve 

vaardigheden sterker, ze kunnen hun leernoden bepalen en het gepaste aanbod vinden. Bij lager 

geschoolden is dat niet het geval. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet moeten op inzetten. 

Daarom moet er ingezet worden op leerloopbaanbegeleiding: leren de leervraag stellen en 

helpen in het gigantische aanbod hun gading vinden. Dat is zeer belangrijk om participatie te 

verhogen en resultaten te verbeteren. Een absoluut pleidooi voor leerloopbaanbegeleiding! 

Een kanttekening bij leerloopbaanbegeleiding: Uit onderzoek bleek dat in al die centra voor 

leerloopbaanbegeleiding nauwelijks enkele procenten over leren werd gesproken (bron: 

masterscriptie van enkele jaren geleden). Andere vragen werden aangepakt (burn-out, 

welbevinden, ...), maar zelden of nooit werd dat verbonden met leren. Als mensen zelf al de 

verantwoordelijkheid nemen om naar een leerloopbaancentrum te gaan, en daar horen ze niets 

over leren, waar zijn we dan mee bezig? De uitdaging voor volwassenenonderwijs en BE is hoe 

om te gaan met mensen die concrete problemen hebben en die verbinden met uw aanbod, uw 

programma’s. Er moet een connectie zijn tussen de leerloopbaancentra en leeradvies; er is nood 

aan samenwerking. Dat gebeurt al wel vaak, maar niet structureel.  

Klopt (Danny Vercauteren): Sociale werkplaatsen zijn er net gekomen omdat die bepaalde groep 

laaggeschoolde mensen geen antwoord vond. Er is een ministerieel besluit gekomen. Sociale 

werkplaatsen zijn dynamisch, er gebeuren daar heel veel dingen die met leren te maken hebben.  

De leervraag van de cursist verhelderen, en er op inspelen: mee eens, maar opletten dat we niet 

te ver doorslaan, en niet het idee van curriculum als ouderwets zien. Het volwassenenonderwijs 

moet ook de taak hebben mensen die dingen bij te brengen waar de cursist niet meteen om 

vraagt. Voorbeeld: hoe kan ik mijn privacy beschermen op internet? Geen enkele cursist heeft die 

leervraag, toch moeten we het aanbieden, zelfs al is dat een beetje paternalistisch. Als 

samenleving moeten we dingen in een curriculum stoppen die we waardevol achten, mét 

aandacht voor de leervraag. 
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Levenslang leren is een mooie term. De leeftijd na onze actieve beroepsleeftijd zal vrij lang zijn. 

Dus, als het volwassenenonderwijs enkel arbeidsgericht werkt, dan lopen we binnenkort allemaal 

met tunnelzicht. Veertig jaar geleden bestond de term humaniora; die is uit het onderwijsjargon 

verdwenen, ik heb dat betreurd, want een van de kerntaken van onderwijs is meer mens helpen 

worden, of het nu kleuter- of leerplicht- of volwassenenonderwijs is. Dat is verdedigingswaard, 

een meerwaarde voor mens en maatschappij. Uiteraard is het arbeidsmarktgerichte een erg 

belangrijke component, en de competenties vloeien over mekaar heen. Maar ik houd mijn hart 

vast als ik de nadruk zie op nuttigheidsoverwegingen; ik heb het gevoel dat leren ‘an sich’, omdat 

het leuk is, in vraag wordt gesteld. De vraag die openlijk wordt gesteld ‘waarom moeten wij dat 

kennen?’ kan niet enkel beantwoord worden door ‘omdat het nuttig is’. 

Tegengestelde mening: Arbeidsmarktgericht is toch niet noodzakelijk tunnelzicht, beperkend? Er 

zullen altijd generieke competenties in opleidingen zijn. Arbeidsmarktgericht is niet noodzakelijk 

puur technisch, daar zit geen enkel bedrijf op te wachten. Het is de hele tijd precies twee 

kampen: of/of. Het is toch en/en? Aanbeveling: De ‘en’ bewaken! 

Zelfsturing is een cruciale factor in het leren, stellen zowel professor Baert1 als Danny 

Vercauteren. Vraag: zijn er onder jullie cursisten zelfsturende en ook niet-zelfsturende leerders. 

Hoe zie je dat? Zie je dat? Hoe ga je er mee om? 

Er is een heel groot verschil tussen beide types. De ‘niet zelfsturende’ komen ‘onder dwang’ van 

een of andere organisatie bij ons terecht. De zelfsturende brengen zelf hun leervraag onder 

woorden; los daarvan zijn er een aantal die heel specifiek komen voor een bepaalde module 

vanuit hun eigen leervraag. Het spreekt voor zich dat we de twee groepen zien. Dat sluit aan bij 

wat eerder gezegd werd: hoe bereik je de niet-zelfsturende? Het informeren van die potentiele 

cursist die zijn weg zelf niet vindt, daar ligt een uitdaging, die niet kan opgenomen worden door 

elk CVO afzonderlijk. Hier ligt een taak voor de overheid, dat moet gefaciliteerd worden; de 

organen die op dit moment bestaan zijn niet toereikend. 

Dat is niet de taak van de overheid, maar van de CVO. 

Inderdaad, voor diegenen die al in het volwassenenonderwijs zitten hebben wij de 

verantwoordelijkheid, de plicht om hen te helpen. De overheid heeft een rol in de stap daarvoor: 

hoe geraken die mensen bij ons. Als ik merk hoe vaak ik telefoon krijg van cursisten die met een 

vraag zitten en al jaren op de dool zijn, ze hebben geen zicht op het vormingslandschap. Daar ligt 

en heel belangrijke rol voor de overheid. 

In de platformtekst van de strategische verkenning ‘Blijven leren: de toekomst!’ staat een 

interessante suggestie. Toeleiden is een taak van elk van ons; niet de taak van ‘een’ instantie die 

daarvoor gecreëerd wordt. Belang van signaalfunctie. Voorbeeld: het OCMW moet de reflex 

ontwikkelen om bepaalde mensen, zelfs als zijn niet met een leervraag komen, te sturen naar 

VO. Samenwerken moet nog ruimer bekeken worden, tussen bredere sectoren, onderwijs, 

cultuur.; Elk van ons kan een eerste stap helpen zetten. Een appel naar ons! 

                                                                                                                                                                     

1 Professor Herman Baert was dagvoorzitter op de studiedag en heeft kortstondig deelgenomen in verschillende 

workshops 
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Wat Danny heeft gedaan is een uitnodiging voor alle CVO’s om eens te gaan kijken. De CVO zitten 

te wachten tot de cursisten komen, waarom zetten we onszelf niet in beweging? Leerwinkels 

gaan naar buiten (bibs, ...); dat zijn manieren om het te doen. Mensen gaan naar de bib om iets 

te leren, als je daar als leerwinkel aan te spreken bent, dat is een goed voorbeeld. 

Wij maken ons aanbod bekend bij CLB, bij secundaire scholen, … Maar waarom kan dat niet op 

een structurele manier gebeuren? Dat gebeurt nu op eigen initiatief, een initiatief van mensen. 

De overheid heeft al een belangrijke actie gedaan ‘word wat je wil’ is een systeem om aanbod 

bekend te maken. Wat is daarmee gebeurd?  

Mix van leerstijlen, ok, maar ook een mix van aanbieders moet kunnen binnen hetzelfde traject. 

Nog veel meer zaken kunnen worden gemixt met een gezamenlijk doel. Door die samenwerking 

leer je ook bij als organisatie. 

Er zijn aanzetten van, maar het zou krachtiger kunnen: ex-cursisten als leerambassadeurs 

inzetten, een soort ervaringsdeskundigen. Die kunnen een verhaal vertellen en spreken met 

mensen wiens situatie ze kennen. Als je zo’n mensen zou ondersteunen om over hun eigen 

leerwegen te reflecteren en ervaringen met anderen te delen, zou je die kunnen gebruiken. 

3.3.1 Schematisch ondergebracht in categorieën 

3.3.1.1 Dit neemt het volwassenenonderwijs nu al op en doet dat goed 

¬ Samenwerken, ook met bijvoorbeeld welzijn (voorbeeld van de leerwinkels). 

¬ Wat is zelfsturend? Is dat hetzelfde als ‘zichzelf sturend’? 

3.3.1.2 Deze rol vervult het volwassenenonderwijs nu als maar is voor verbetering vatbaar 

¬ Niet té eng specifiek naar jobs opleiden. 

¬ Rekening houden met de competenties voor de jobs van morgen: specifieke én generieke 

competenties. 

¬ Het mag pro-actiever! 

¬ Volwassenenonderwijs biedt levenslang leren, is er dus ook voor na de actieve carrière op 

de arbeidsmarkt. 

¬ Leerloopbaanbegeleiding moet een belangrijke rol spelen in het ontdekken van de 

leernoden, in het formuleren van de leervraag. Die noden moeten verbonden worden met 

het aanbod. 

3.3.1.3 Dit zou het volwassenenonderwijs kunnen doen 

¬ Soms meer inspelen op de leernoden (flexibeler) 

¬ Mix van aanbieders binnen hetzelfde traject 

¬ Ex cursisten inzetten als leerambassadeurs, ervaringsdeskundigen 

3.3.1.4 Dit moet het volwassenenonderwijs zeker niet opnemen 

¬ Minder arbeidsmarktgericht werken! 

¬ Minder nuttigheidsdenken.  

 


