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Tijd en middelen voor leerparticipatie tijdens de 

levensloop 

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 

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? 

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. 

¬ De voornaamste situationele drempels voor deelname aan levenslang leren worden 

benoemd. Er wordt geschetst wat de plaats is die het volwassenenonderwijs hierin kan 

opnemen en welke voorwaarden er vervuld moeten zijn om te komen tot een effectieve 

operationalisering.  

¬ 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.  

Inleiding door Rein De Ryck directeur van het Centrum voor Basiseducatie Gent-

Meetjesland-Leieland. Zij brengt een inleiding om de discussie over de investering van tijd 

en middelen in levenslang leren op gang te brengen. Zij geeft aan te vertellen en zich te 

baseren in haar verhaal over de praktijk die zij dagdagelijks ervaar binnen het CBE.  

De volledige inleiding is terug te vinden op www.vlor.be/verslag/het-volwassenenonderwijs-en-

levenslang-leren-een-krachtige-synergie.  
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2 Verloop van de workshop 

2.1 Methode 

De deelnemers zetten zich samen in groepjes van 5 duo’s (10 personen). Elk duo krijgt een 

raamwerk met de opdracht een oplossing voor de vraag te bedenken die op het raamwerk 

beschreven staat. Deze oplossing wordt in een eerste vak van het raamwerk geschreven. Hierna 

wordt het blad naar links doorgegeven en associeert men op de eerder genoteerde ideeën. Een 

nieuw idee wordt dan in het volgende lege vak genoteerd. Dat kan een tegengesteld idee zijn, 

een verfijning van de operationalisering of iets helemaal nieuws. Mocht een eerder genoteerd 

idee volledig in de smaak vallen mag dit aangeduid worden met een sticker. Na 5 keer 

doordraaien krijgt ieder duo zijn eerste raamwerk terug en bekijken ze de opvallendste 

resultaten. Deze ideeën vormen het vertrekpunt voor de verdere discussie. 

2.2 Raamwerk 1:  

Wie betaalt over 5 à 10 jaar de totale kost van deelname aan het 

volwassenenonderwijs?  

Benoem alle mogelijke betrokkenen (dichtbij en veraf) en bepaal 

het percentage van de totale kost die ze voor hun rekening moeten 

nemen. 

2.2.1 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking van de vraag (voormiddag) 

¬ Als relevante actoren worden gezien: 

 De overheid (verschillende beleidsdomeinen) 

 De cursist 

 Bedrijven 

 Sponsors (nieuwe bronnen van inkomsten, o.a. bij bedrijven of privépersonen, …, 

legaten) 

¬ De meerderheid van de groep wil zich niet uitspreken over de mate waarin privé of 

publieke middelen moeten worden ingezet. Dit is zeer contextafhankelijk. Een aantal 

richtlijnen die worden vermeld: 

 De inbreng van de cursist moet bekeken worden vanuit het inkomen. 

 Een stimuleringsmaatregel van de overheid moet steeds gescreend worden op de 

ROI (Return On Investment). 

¬ De deelnemers geven aan dat bij het bekijken van een stimuleringsmaatregel niet enkel 

de kosten in kaart gebracht moeten worden, maar ook de baten. Er moet onderzoek 

gedaan worden naar stimuleringsmaatregelen, de effecten van de maatregelen en de 

effecten van levenslang leren: 

 Door te investeren in het opleiden van de personen wint de maatschappij erbij. 

 Bv. mensen die een opleiding volgen, nemen het openbaar vervoer om 

tot op de lesplaats te geraken, ze gaan achteraf samen een koffie 

drinken in een café, … 

 Bv. mensen die een opleiding volgen worden gemakkelijker uit een 

sociaal isolement geweerd.  
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 Sommige deelnemers gebruiken dit argument om stimuleringsmaatregelen niet 

enkel te beperken tot arbeidsmarktgericht opleidingen: 

 Bv. een gepensioneerde die een computercursus volgt brengt ook baten 

op voor de maatschappij. 

 Bv. een persoon kan in het volwassenenonderwijs ontdekken dat hij/zij 

‘iets kan’. Alleen al die ervaring kan erg veel deuren openen. 

 Alle deelnemers zijn het er over eens dat het volwassenenonderwijs meer dan 

alleen een opleidingstaak, maar ook een maatschappelijke taak daarin opneemt of 

kan opnemen.  

 Sommige deelnemers linken hieraan dat het volwassenenonderwijs dus 

niet enkel vanuit het beleidsdomein onderwijs moet worden ondersteund 

maar ook vanuit welzijn, werk, …  

 Een deelnemer vult aan dat de baat in termen van gezondheid bij het volgen van 

opleiding minstens even groot zou zijn als de baat van arbeidsmarktgerichte 

opleidingen. Voor het volwassenenonderwijs bestaan daar spijtig genoeg nog geen 

onderzoeken, en dus geen evidentie over. 

 Een deelnemer geeft aan dat een heel belangrijke kost van het 

volwassenenonderwijs een indirecte kost is: de tijd die je investeert.  

¬ In de groep zitten deelnemers van de arbeidsmarktsectoren. Zij geven aan een grote 

directe investering te doen in het volwassenenonderwijs.  

 Uiteindelijk komen 20% van de mensen die met die middelen een opleiding volgden 

ook terecht in de uiteindelijke sector die de opleiding subsidieerde. 

 In principe betekent dit voor de sectoren een grote verloren kost.  

 Sommige sectoren proberen dit tegen te gaan door het mechanisme van de wortel: 

wanneer iemand na de opleiding in de sector komt werken, krijgt die de opleiding 

volledig terugbetaald. 

 De sectoren doen een oproep naar solidariteit tussen de sectoren en een spreiding 

van de risico’s. Eén individuele werkgever kan zulke incentives niet geven, 

aangezien die een heel groot risico loopt. 

2.2.2 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking van de vraag (namiddag) 

¬ Een deelnemer brengt het idee op tafel om de kost van de opleiding te verdelen over de 

werkgever, overheid en cursist, naar gelang de finaliteit van de opleiding: 

 Bv. wanneer de opleiding gericht is op een instap naar werk, speelt de werkgever 

een belangrijk rol in het dragen van de kost. 

 Bv. de overheid, gezondheidszorg, kan tussenkomen in opleidingen die senioren 

actief en uit een sociaal isolement houden.  

¬ Een andere deelnemer geeft aan dat er in het ondersteunen van opleidingen een 

onderscheid moet gemaakt worden naar welke maatschappelijke meerwaarde een 

opleiding brengt. Een andere deelnemers sluit daarbij aan dat het inderdaad belangrijk is 

om de maatschappelijke outcome van een opleiding te bekijken. 

 Alle opleidingen staan op die manier voor iedereen open. 

 De overheid ondersteunt die zaken die het maatschappelijk relevant vindt.  
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 Op die manier wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen hobbygerichte en 

beroepsgerichte opleidingen. Het volwassenenonderwijs heeft in verschillende 

opleidingen een belangrijke maatschappelijke taak.  

¬ Een andere deelnemer heeft een heel ander idee: het onderwijs, levenslang leren, 

beschouwen als een basisrecht. Dit voorstel wordt gedragen door heel wat andere 

deelnemers: 

 Cfr. Principe van het leerkrediet. 

 Ieder krijgt vanaf de geboorte een bepaalde rugzak waarmee ze kunnen deelnemen 

aan kleuteronderwijs, leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en levenslang leren.  

 De rugzak is anders naargelang de maatschappelijke context waarin de persoon 

zich bevindt. Sociale correcties hierbij zijn dus levenslang nodig.  

2.2.3 Elementen genoteerd op de raamschema’s (letterlijke overname) 

¬ Overheid (onderwijs/activerende instanties); cursist (bijdrage afhankelijk van het 

inkomen), werkgever (1 sticker) 

¬ Werkgever, overheid, cursist -> in verhouding /overeenkomstig-naar gelang de finaliteit (2 

stickers) 

¬ Finaliteit: opleiding in traject naar werk cfr. Arbeidsmarktgericht = kosten gedeeld door 

werkgever/overheid * TKO= kosten gedeeld door overheid/cursist 

¬ Het CVO zelf via een bijdrage van de cursisten (1-5 %), de onderwijsoverheid (80 %), de 

samenwerkende partners (VDAB, gemeente….) (10 %) en de werkgever moet gestimuleerd 

worden (5 %) 

¬ Het voorgaande + de sectoren (bv. Social profit, chemie via skill-labs, bouw…) mits 

aantoonbare ROI (Retun on Invenstments –cfr. Opleidingen fotografie, photoshop…) 

¬ Directe kost overheid    indirecte kost (= tijdskost) 

Overheid 70 %       individueel 50 % 

werkgever 15 %      werkgever 50% 

partners 10 % 

individu 5 % 

¬ Overheid, cursist (bijdrage inkomensafhankelijk), bedrijven/sectoren (zou moeten stijgen 

komende 5 – 10 jaren -> sluit aan bij beleid (bedrijfscultuur)), sponsors/mecenas, legaten 

(1 sticker) 

¬ Wanneer overheid investeert in opleiding; is de ROI onzeker -> kan dit beter in kaart 

gebracht worden? 

¬ Wanneer worden alle baten (opbrengsten) in kaart gebracht? -> niet enkel puur 

economisch ook sociaal/maatschappelijk? 

¬ Overheid/cursist/gezondheidszorg (-> senioren actief houden ->besparing op de 

gezondheidszorg)/werkgever (als opleiding aansluit bij job)/ VDAB * al deze zijn 

afhankelijk van type opleiding, doel van opleiding, type cursist: vragende partij draagt 

meeste kost (1 sticker) 

¬ Leerkrediet voor gans je levensloop 

¬ Krediet dat terug aangevuld kan worden 

¬ Leerkrediet + eigen bijdrage afhankelijk van eigen vermogen/situatie (4 stickers) = 

eenvoudiger systeem (sokkelfinanciering voor de organisatie van de vorming/opleiding) 

¬ Leerkrediet = basisrugzak: iedereen heeft recht op = krediet = maatschappelijke kost cfr. 

Lager onderwijs = krijgt ook een portefeuille  
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¬ Leerkrediet: cfr partners hierboven: idee van leerkrediet is heel valabel -> werkgever? Zelf 

organiseren?  

¬ Maatschappelijke impact in kaart brengen en het daar van laten afhangen? Oei, moeilijk…. 

¬ Overheid -> belastinggeld/ VDAB; gebruiker: individu/ bedrijf (cfr. Remgeld) 

2.3 Welke tijdsdrempels ondervindt een volwassene vandaag om deel 

te nemen aan het volwassenenonderwijs?  

Indien van toepassing mag er onderscheid gemaakt worden in 

doelgroepen (in brede zin van het woord) en de drempels die zij 

ervaren. Benoem welke maatregelen er nodig zijn om deze 

drempels weg te werken.  

2.3.1 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking van de vraag (voormiddag) 

¬ De deelnemers zijn het allen eens dat drempels heel afhankelijk zijn van de doelgroep 

waarover je spreekt (bv. mensen die werken, mensen die niet werken, ouderen die niet 

meer mobiel zijn, …) 

¬ De deelnemers pleiten voor het evolueren naar een gegarandeerd en flexibel aanbod in 

het volwassenenonderwijs: 

 Het aanbod moet worden afgestemd op het meer kunnen combineren van 

interessegebieden 

 Het aanbod moet worden afgestemd op veranderlijke werkuren (bv. voor mensen 

die werken in ploegsystemen, mensen die ’s nachts werken, mensen die overdag 

werken, mensen die school lopen, niet-werkende werkzoekende, …) 

 Het aanbod moet meer naar de cursist toe komen, en zich niet enkel beperken tot 

de lesplaats (op het werk, online, thuis, rusthuis, clubhuis, op hogeschool/ 

universiteit, …) 

 Onderwijs op afstand moet verder ontwikkeld worden met de inzet van ICT. Bv. het 

moet mogelijk zijn dat mensen per week kiezen of de les van aan de computer 

volgen, of in het centrum zelf. Zo kunnen mensen zelf kiezen wanneer ze nood 

hebben aan contactmoment. 

 De instap in een opleiding zou vrij moeten zijn <- > door een aantal deelnemers 

wordt aangegeven dat nu al maandelijks instapmomenten mogelijk zijn.  

 De tijdsinvestering die cursisten maken, kan minder zwaar wegen wanneer zij niet 

verplicht aanwezig moeten zijn in de les. Mensen leren op verschillende manieren, 

de ene kan goed zelfstandig leren, de andere niet.  

¬ Sommige deelnemers pleiten nog voor andere maatregelen die drempels zouden verlagen: 

 Het voorzien van kinderopvang 

 De verschillende lesplaatsen in de regio’s moeten blijven bestaan, ondanks het feit 

dat er aan schaalvergroting gewerkt moet worden. 

2.3.2 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking van de vraag (namiddag) 

¬ Ook in de namiddag houden de deelnemers een pleidooi voor het flexibeler maken van het 

volwassenenonderwijs: 
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 De vakantieperiodes van centra sluiten verkeerd aan op de periodes dat de meeste 

personen vakantie hebben. Net wanneer veel mensen vakantie hebben moet het 

aanbod aan cursussen groot zijn. 

 De vaste cursusuren, vaste start- en eindmomenten moeten vermeden worden.  

 Afstandsonderwijs kan in flexibilisering een oplossing zijn, maar is het niet voor 

iedereen. Sommige mensen hebben peercontact nodig als motivator en zijn niet in 

staat zelfstandig te leren.  

¬ Een deelnemers trekt de nood aan flexibilisering in het volwassenenonderwijs open naar 

andere opleidingsinstanties: 

 Het verzorgen van het aanbod voor levenslang leren zou beleidsdomein 

overschrijdend bekeken en georganiseerd moeten worden. 

 In het aanbod van opleidingen in verschillende opleidingscentra: 

 Zit geen transparantie voor de cursist 

 Zit veel overlap 

 Gaat synergie verloren 

 < > andere deelnemers reageren dat personen vaak zelf niet de keuze hebben waar 

zij een opleiding kunnen volgen. Hierbij is het ook belangrijk dat beleidsdomein 

overschrijdend beter wordt samengewerkt in plaats van soms tegengewerkt. 

 Ieder schermt zijn eigen stukje af uit schrik om cursisten te verliezen. 

Wanneer dit beleidsdomein overschrijdend georganiseerd wordt, hoeven 

de centra niet bang te zijn om cursisten te verliezen. 

 Een instelling is dan ook geneigd om advies te geven op maat van de 

instelling, i.p.v. op maat van de cursist.  

 Een deelnemer pleit in dat kader voor een neutrale screenende instantie, zoals bv. 

een leerwinkel.  

2.3.3 Elementen genoteerd op de raamschema’s (letterlijke overname) 

¬ Doelgroep werkzoekenden hebben nood aan een uitgebreid avond- of weekendaanbod, zo 

niet worden ze financieel bestraft door RVA (wegens niet beschikbaar voor de 

arbeidsmarkt); nood aan overleg tussen federale overheden en onderwijs; 

probleemoplossend werken via consensus (1 sticker) 

¬ Gebrek aan kinderopvang/combineerbaarheid gezinstaken; Mobiliteitsproblemen; 

Werknemers in ploegenstelsels/werk in het algemeen (1 sticker) 

¬ Uren waarop opleidingen doorgaan komen niet overeen met beschikbaarheid van mensen 

en medewerkers -> flexibele inzet van de leeracht; meer opstartmomenten mogelijk 

¬ Kinderopvang 

¬ Verplaatsing 

¬ Combinatie werk/privé; maatregelen vraag gestuurd werk 

¬ Werkenden (ploegenarbeid –dag -> “vrije” instap, Summer classes….); niet werkende 

werkzoekenden, schoollopende 

¬ Mogelijkheid tot kinderopvang; mantelzorg is een probleem; het aanbod over de hele week 

spreiden; les mogen geven tijdens de zomervakantie; combi-aanbod, korte opleidingen, 

stage als vorm van leren (2 stickers) 

¬ Vrij kunnen switchen naar een parallelklas indien mensen in ploegensysteem werken 

¬ Loslaten van koppeling van aanwezigheid aan financieringssysteem (1 sticker) 

¬ Openbaar vervoer dat aansluit op laat-avonduren (tot 22 uur of later) van CVO 
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¬ Spreiding van cursussen (beperkt vervoerstijd en –kost) 

¬ Niet werkenden met kinderen: lessen moeten tijdens schooluren of meer 

opvang/flexibeler opvang (2 stickers) 

¬ Werkenden: mogelijkheid om les te volgen in vakantieperiodes 

¬ Werkenden: flexibel aanbod in overeenstemming met flexibele werkuren-> op de werkvloer 

(2 stickers) 

¬ Verplaatsing: aanbod dicht bij de mensen en op maat; afstandsonderwijs; nadenken over 

organisatievorm (1 sticker) 

¬ Afstandsonderwijs verder ontwikkelen; meer flexibel; niet enkel in ICT denken! (1 sticker) 

¬ Graag aandacht voor rationalisering (met oog voor risico’s van schaalvergroting) (1 sticker) 

¬ Vakantieperiodes van cursisten komen niet overeen met vakantieperiodes onderwijs ; 

afstappen van het schoolse denken; maar: vakantieperiodes veranderen lost het probleem 

niet op: men gaat het hele jaar door op vakantie (2 stickers) 

¬ Werkuren = leeruren (vorming komt eventueel naar de werkvloer ipv omgekeerd) 

¬ Vaste cursusuren; vaste start- & eindmomenten -> afstandsleren = oplossing? Antwoord: 

opletten hiermee: lessen in groep/contact is een grote motivator! (1 stickers) 

¬ Vrije tijd komt pas na loopbaan ipv tijdens loopbaan 

¬ Hoeveelheid uren educatief verlof -> hoe lang je over je traject zal doen. Tijdsinvestering 

wordt dan wel heel hoog 

¬ Kalenderjaren ipv schooljaren = meer lesweken 

¬ Stoppen met werken vaak te dicht bij start van lessen <-> als CVO zit je vast aan 

urenpakket -> meer flexibiliteit in hoe je kan inrichten; volwassenenonderwijs is veel te 

strak georganiseerd 

¬ Cursisten onderschatten vaak hoe veel ze buiten lessen nog moeten werken 

2.4 Moet de overheid maatregelen die tegemoetkoming bieden bij de 

kostprijs van deelname aan het volwassenenonderwijs richten op 

en beperken tot bepaalde doelgroepen?  

Wie zal dan in aanmerking komen? Hoe moeten zij die ontvangen 

(welke vorm van betaling of tussenkomst?) 

2.4.1 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking van de vraag (voormiddag) 

¬ Een aantal deelnemers doen het voorstel om de maatregelen: 

 te beperken tot de meer kwetsbare groepen. 

 De afhandeling van de maatregelen voor deze kwetsbare groepen vb. als school op 

te nemen als dienst voor deze cursisten. 

¬ Voor sommige cursisten zijn er nu eenmaal financiële drempels: 

 Het systeem van de afbetalingsplannen dat nu loopt is op zich een goed systeem. Al 

blijft het moeilijk voor bepaalde mensen om het ondanks de plannen te betalen. 

 De deelnemers geven aan dat het de taak is van de overheid om te bepalen wie 

financieel daadkrachtig is om zelf een opleiding te financieren en wie niet. Een CVO 

of CBE heeft vaak geen zicht op het financiële totaalplaatje van de cursist.  
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2.4.2 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking van de vraag (namiddag) 

¬ De deelnemers geven aan dat de overheid inderdaad maatregelen moet installeren om 

tegemoet te komen aan de kostprijs van opleidingen: 

 Opnieuw haalt een deelnemer het idee van het leerkrediet, de rugzak aan. 

 Een andere deelnemers haalt de mogelijkheid van belastingsvermindering aan. 

 Nog een andere deelnemers pleit ervoor om de kostprijs gewoon tout court zo laag 

mogelijk te houden 

 Meerdere deelnemers geven aan dat hetgeen de maatschappij naar voren schuift 

als basiskwalificaties, dat dit gratis moet zijn voor de burger om het te behalen.  

 Bepaalde maatregelen kunnen verbonden worden aan een resultaatsverbintenis 

(en die hoeft niet arbeidsmarktgerelateerd te zijn).  

¬ In het algemeen pleiten nog een aantal deelnemers dat er moet geïnvesteerd worden in 

het algemeen leerklimaat en de leerbereidheid in Vlaanderen. 

2.4.3 Elementen genoteerd op de raamschema’s (letterlijke overname) 

¬ Opleidingscheques:  

 Resultaatsverbintenis 

 Niet beperken tot arbeidsmarkt -> leren voor het leven, niet enkel op doelgroepen, 

overheid moet een algemeen leerklimaat schepen (3 stickers) 

¬ Opleidingscheques = ruim bekijken 

 Arbeidsmarktgerichte insteek meenemen in het POP (Persoonlijk 

Ontwikkelingsplan) 

 Inzetten op de outcome, eerder dan op de output -> maatschappelijke return op 

termijn in rekenschap brengen. 

¬ Vrijstellingenbeleid afstemmen op kwetsbare doelgroepen (thuiswerkers, ouderen, …) 

¬ Beperken tot kwetsbare groepen/ kansengroepen (laaggeschoolden, werkzoekenden, lage 

inkomens) -> drempel rechtstreeks (bv via CVO, Davinchi, KBI…) 

¬ Het is wel een goed systeem maar het werkt niet (risico op verlies leefloon heeft zelf geen 

effect) 

¬ Liever “progressief universalisme” = basistegemoetkoming voor iedereen, supplement 

voor doelgroepen (of beperkte inschrijfkost) – doelgroep: kortgeschoolden (1 sticker) 

¬ Doelgroepen of niet? -> ja – criteria: inkomen, scholing * hoe? Via gratis aanbod + 

vouchers 

¬ Efficiëntie kan verhogen door de reeds beschikbare gegevens bij de overheid te kruisen in 

de databanken (= beperking van de bureaucratie) -> directe korting aan de kassa (1 

sticker) 

¬ Systeem is te ingewikkeld 

¬ Opleidingscheques wegnemen = signaal opleiding wordt niet gewaardeerd + opleidingen 

zijn op korte tijd veel duurder geworden: effect? 

¬ Inzetten op automatische toekenning van rechten -> anders perverse effecten 

¬ Liefst zo breed mogelijk (naast specifieke mogelijkheden voor echt zwakkeren) -> 

belastingvermindering? De kostprijs voor onderwijs sowieso zo laag mogelijk houden. 

¬ Wat wil je bereiken? Effect? Maatregelen mogen hun doel niet missen. 

¬ Kinderopvang toegankelijker maken ->tijd (’s avonds) en financieel 

¬ Ja! Huidige vrijstellingscategorieën; maar ook sommige senioren (1 sticker) en 

kinderbijslaggerechtigden 
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¬ Ander personeelsstatuut = goedkoper? 

¬ Leerkredietsysteem (nieuw financieringssysteem) dat voor iedereen telt maar waarbij 

eigen inbreng afhankelijk is van eigen vermogen (2 sticker) 

¬ Gratis voor iedereen die nog geen diploma secundair heeft. 

2.5 Welke maatregelen moet het volwassenenonderwijs zelf 

ondernemen om de situationele drempels tijd en middelen zo veel 

mogelijk weg te werken?  

Benoem de drempel en bepaal de verwachting naar het 

volwassenenonderwijs toe.  

Dit raamschema werd niet ingevuld in de eerste workshop. 

2.5.1 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking van de vraag (namiddag) 

¬ De groep verwijst naar de elementen tot flexibilisering van het volwassenonderwijs en het 

leerkrediet voor deze vraag: 

 Centra en hun opleidingen moeten meer toegankelijk zijn (in tijd, in kostprijs, in 

soorten opleiding, ...) 

 De verworven competenties moeten gemakkelijker gewaardeerd kunnen worden. 

 Daarbij is het ook belangrijk te kijken naar het personeelsstatuut van de 

personeelsleden van een CVO en een CBE. 

2.5.2 Elementen genoteerd op de raamschema’s (letterlijke overname) 

¬ Drempel: tijdstip (o.a. voor senioren) 

verwachting: vorming op zoveel mogelijk tijdstippen (1 sticker) 

¬ Aanbod op maat (bij een aangepaste financiering) 

¬ Gecombineerd onderwijs (1 sticker) 

¬ Belang van laagdrempeligheid en regionale spreiding i.f.v. mobiliteitsproblematiek 

-> max. benutten infrastructuur (1 sticker) -> samenwerken met gemeenten en OCMW’s 

voor gebruik van gebouwen; en samenwerken met andere stakeholders (VDAB) en ook 

andere onderwijsinfrastructuur (DKO, voltijds SO (intensifiëren)) 

¬ Mogelijkheid bekijken om kinderopvang aan te bieden, bv basisonderwijs, in 

‘gemeenschapscentra’, … 

¬ Afstappen van traditionele schooljaar: vakanties bieden mensen soms extra 

mogelijkheden (vb zomercursus) 

¬ Cursustijd zo kort mogelijk houden => korte modules, EVC (2 stickers) 

¬ Ondersteunende diensten i.s.m. soc. Economie (kinderopvang, vervoer…) (1 sticker) 

¬ Barrières tussen verschillende scholen, koepels, andere partners zoals Syntra, VDAB, … 

¬ Nog te veel schooljaar gebaseerd (-> plafond inschrijvingsgelden is per schooljaar en niet 

modulair gedacht) (1 sticker) 

¬ Structuren zoals consortia behouden (1 sticker) 

¬ Afstand en tijdsduur en prijs verplaatsing (geen bussen/treinen meer na 21 uur) (1 sticker) 

¬ Openbaar vervoer of meer vestigingsplaatsen 

¬ “CLB” voor volwassenen, studie- en zorgbegeleiding, trajectbegeleiding, 

studentenvoorzieningen (1 sticker) 
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¬ Summer school (lessen in het weekend (i.p.v. dagonderwijs) (1 sticker) 

¬ “leerbuffet”: cursisten kiezen/stoppen i.f.v. totaalpakket -> systeem personeel CVO meer 

cf CBE: deel lesgeven, deel aanwezig op school om materiaal te ontwikkelen en lessen uit 

te werken 

¬ Flexibele trajecten/traject op maat (-> personeelsstatuut (1 sticker)) 

¬ Spreiding in betaling/spreiding plafond (financiële drempel) (1 sticker) 

¬ Overdag én avond én verschillende snelheden (1 sticker); erkenning van EVC volledig 

uitbouwen (2 stickers) -> drempel = tijdverlies door onaangepaste trajecten 

¬ Betere professionalisering (1 sticker) 

¬ Innovatieve lesmethodieken (1 sticker) 

¬ Gecombineerd leven uitbouwen + OLC-ondersteuning 

¬ Tijdsbuffet 

¬ Leerbuffet – flexibel – EVC – snelheden 

¬ Gespreide betaling/plafond 

¬ Personeelsstatuut 

2.6 Kan de participatiegraad aan levenslang leren van werknemers 

verhoogd worden door stimuleringsmaatregelen vooral te richten 

op werkgevers?  

Benoem de voorwaarden die vervuld moeten zijn om dit mogelijk te 

maken of bepaal welke andere maatregelen de participatiegraad 

van werknemers zal doen toenemen. 

Dit raamschema werd niet ingevuld in de eerste workshop. 

2.6.1 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking van de vraag (namiddag) 

¬ De deelnemers houden opnieuw een pleidooi voor het beleidsdomein overschrijdend 

benaderen van volwasseneneducatie: 

 Er is nood aan een gezamenlijke visie op opleidingen. Daarvoor is een forum nodig 

waar werkgevers, opleidingsverstrekkers en overheid kunnen afstemmen. 

¬ Voorbeelden: 

 Recht op opleidingen laten deel uitmaken van arbeidsvoorwaarden 

 Tijdelijke vermindering van de patronale bijdrage voorzien wanneer een werknemer 

zijn diploma secundair onderwijs behaalt 

 Wanneer een bedrijf een persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt voor een werknemer, 

dan zou het bedrijf daarvoor beloond kunnen worden 

 Andere fiscale ondersteuningsmaatregelen 

 Probeer good practices uit in grote bedrijven die het risico kunnen dragen. Daarna 

kunnen deze uitgeprobeerd worden in kleinere bedrijven of kunnen de practices ten 

minste de toon zetten voor kleinere bedrijven. 

¬ Een andere deelnemer vindt dat de overheid de taak heeft om het nut van levenslang 

leren meer duidelijk te maken. Wanneer het nut van zulke opleidingen niet duidelijk is, 

mag je mensen nog zoveel stimuleren, ze zullen geen stimulans voelen om een opleiding 

te volgen.  
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2.6.2 Elementen genoteerd op de raamschema’s (letterlijke overname) 

¬ Fiscale ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers, op voorwaarde van een geïntegreerd 

beleid volwasseneneducatie 

¬ Maatregelen moeten voor alle werkgevers gelijk zijn. Vb educatief verlof niet van 

toepassing bij lokale besturen; bv KMO cheques eveneens niet van toepassing 

¬ Opleiding meer op de werkvloer (1 sticker) 

¬ Werkplekleren/vorming, binnentrekken/leren van en met elkaar, sociale context/geen 

vakidioten, herbekijken systeem BEV 

¬ Sectorfondsen voor een percentage verplichten samen te werken met 

onderwijsverstrekkers, i.f.v. duurzame tewerkstelling….(1 sticker) 

¬ Recht op opleiding maakt deel uit van loon- en arbeidsvoorwaarden (vb deel van 

cafetariaplan) (1 sticker) 

¬ Modulair systeem behouden; met in het bijzonder korte modules blijvend mogelijk maken; 

open modules (stimuleren) -> verhoogt de aantrekkelijkheid van de opleiding voor 

werknemers 

¬ Systeem van BEV flexibeler maken 

¬ “vooral” op werkgevers: graag een evenwicht “werkgevers + werknemers” in de 

stimuleringsmaatregelen 

¬ Ruimte creëren binnen bedrijven om opleidingen te kunnen geven (1 sticker) 

¬ Leren als onderdeel van de bedrijfscultuur -> werkgever moet gesteund worden 

(overheid?) om beleid daaromtrent te voeren -> gebeurt door sectorconvenanten 

¬ Ook bedrijven bewust maken van inzetten (?) of sleutelvaardigheden -> niet alleen 

“technisch” -> rendeert ook op lange termijn (werknemers blijven bij/willen in bedrijf 

blijven) 

¬ Sectorale akkoorden beter naleven, bv IPA 10% 

¬ OH-subsidies afhankelijk maken van aanwezigheid van opleidingen in bedrijven 

¬ OH-subsidies zouden specifiek moeten zijn; geen specifieke opleidingen enkel voor 

bedrijven; mobiliteit in werknemers belangrijk! 

¬ Tijdelijke vermindering van patronale bijdragen indien cursist diploma secundair haalt 

(volwaardig diploma) 

¬ Meer gezamenlijke visie uitwerken met bedrijven i.p.v. geldelijke stimuleringsmaatregelen 

¬ Naar analogie met gekleurde nascholingsbudgetten –> budgetten voor opleidingen die het 

individu binnen het bedrijf ten goede komen (cf POP-PAP) -> werknemer krijgt zijn POP-

PAP; kan bijscholen zodat hij kan blijven doorgroeien/promoveren; levenslang en 

levensbreed leren aantrekkelijker voorstellen 

¬ Forum waar werkgevers en opleidingsverstrekkers elkaar vinden ->opleidingen meer 

afstemmen op vraag van bedrijfsleven. 

3 Zijn er elementen die nog niet aan bod kwamen in de 
bespreking van deze workshop? 

¬ Een deelnemer geeft aan dat een soort van clb zoals het bestaat voor het 

leerplichtonderwijs ook zou moeten bestaan voor volwassenen. Een instantie die de zorg 

en studiebegeleiding, cursistenvoorzieningen, … opneemt voor cursisten.  
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 Veel leden stemmen in met deze aanvulling. 

 Een lid geeft aan dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel daar met de 

Leerwinkel wel werk van maakt.  


