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Het volwassenenonderwijs als actor in een 

regionaal leeraanbod 

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 

De leernoden, motivatie en voorkennis van elke volwassene zijn doorgaans verschillend. Dat 

geldt ook voor ondernemingen en organisaties wat het leren en opleiden van hun medewerkers 

betreft. Als antwoord hierop is er nood aan een divers leeraanbod. Door in te zetten op 

netwerken en samenwerkingsverbanden kan zulk gedifferentieerd aanbod voorzien worden. 

1.1 Doel van de workshop 

¬ Dromen over een efficiënt netwerk dat de leernoden voor volwassenen detecteert en 

vertaalt in een aanbod.  

¬ Op welk niveau krijgen deze netwerken vorm? 

¬ Aan welke voorwaarden moet dit netwerk voldoen?  

¬ Welke partners zijn hierbij betrokken? Welke rol – verantwoordelijkheid moeten ze 

opnemen?  

¬ Welke actoren ontbreken eventueel? 

¬ Consensus moet niet behaald worden.  

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 Gunter Gehre 

Gunter Gehre heeft zich moeten verontschuldigen wegens ziekte. De dagvoorzitter van de 

studiedag, Herman Baert, heeft daarom deze inleiding gebracht.  

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

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

3.1 Methode 

De deelnemers werken in groepjes van 4 personen een netwerk uit dat over 5 à 10 jaar 

leeruitdagingen detecteert en een behoefte dekkend aanbod tot stand brengt. De manier waarop 

deze voorbereiding gebeurt is vrij: een opsomming, een schema of een tekening. De deelnemers 

geven daarin het volwassenenonderwijs een duidelijke en specifieke opdracht/ rol. Al deze 

bevindingen worden plenair samengebracht. Ook de voorwaarden om hiertoe te komen worden 

benoemd.  

3.2 Elementen ingebracht bij de plenaire bespreking 

In dit verslag wordt de inbreng in de verschillende discussiegroepen weergegeven. Er moest niet 

gewerkt worden naar consensus, daardoor kunnen er tegenstellingen zitten in de standpunten. 

3.2.1 Doelstellingen van een netwerk 

Het is belangrijk te vertrekken van de doelstelling van een partnerschap/netwerk, niet van een 

structuur an sich. Er werden verschillende doelstellingen vermeld in de discussies: 

¬ Coördinatie in het opleidingslandschap 

 Versnippering van het opleidingslandschap leidt tot concurrentie. 

 Opleidingscapaciteit van CVO’s uitbreiden door partnerschappen. 

 Adviserende rol voor programmatie van het aanbod om tekorten te detecteren in de 

regio. 

 De bestaande dienstverlening beter afstemmen en bundelen tot een 

samenwerkend geheel. 

¬ Toeleiding van lerenden.  

 Objectief advies met beantwoorden van leernoden.  

 Niet alleen instaan voor het formuleren van leervraag en informatie geven, ook 

samenwerking tussen opleiders stimuleren, gevoed door leernoden. 

 Leerwinkel als vertrekpunt (cfr. leerwinkels. Objectief advies) 

 Leerwinkels als neutrale instantie die overzicht heeft over alle regionale aanbieders. 

 Maatwerk leveren voor de lerende. 

 Zorgen dat de volwassene zijn eigen leernoden kan formuleren.  

 Aanbod volwasseneneducatie duidelijk maken en leernoden in kaart brengen zowel 

vanuit behoefte arbeidsmarkt als vanuit de lerende zelf.  

 Leerwinkel heeft zich op alle individuele leervragen die gebundeld moeten worden.  

 Leernoden vaststellen via allerlei actoren zoals OCMW etc.  

¬ CVO als een lichthuis voor alle partners die bezig zijn met volwasseneneducatie. (cfr. 

Presentatie van Pieter Sprangers bij de start van de studiedag) 

¬ Aanbieden van een open leercentrum. 

3.2.2 Aansturing van het netwerk 

¬ Impliciet van uit gegaan dat de verantwoordelijkheid en de beslissingen genomen worden 

door de partners die rond de tafel zitten. Beslissingen wordt niet uitbesteed, want er 

moeten keuzes gemaakt durven worden.  
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¬ Bestuur van die organisatie moet los van de aanbieders: politieke overheden via 

intergemeentelijke samenwerking.  

¬ Nood aan een beleidsnetwerk dat zorgt voor aansturing. 

¬ Geen duplicaat van de consortia opleggen. Veel meer uitgaan van de sterkte van het 

centrum en werken aan het concept ‘breed centrum’ waarin de lokale gemeenschap wordt 

betrokken. Geen centrale aansturing door de overheid mogelijk. 

¬ De lokale besturen kunnen hierin een belangrijke rol spelen, maar afhankelijk van de regio 

kan zo’n netwerk verschillen. 

¬ Netwerk opbouwen aan de hand van thematische structuren.  

 hbo5: samenwerkingsverbanden met hogescholen en secundair scholen hbo5 

verpleegkunde 

 SVO, SLO andere structuur nodig/mogelijk 

3.2.3 Partners  

¬ Netoverschrijdend en met alle partners: 

 SVO, BE, HBO5, VDAB, Syntra, socio-cultureel werk vanuit het perspectief om de 

lerenden ‘goesting’ te doen krijgen 

 CVO, CBE, VDAB, socio-cultureel werk, bibliotheken, OCMW’s, samenlevingsopbouw, 

buurtwerking, …  

 Vanuit socio-cultureel netwerk, VDAB, RESOC’s, …  

¬ Belangrijk om ook te kijken naar andere onderwijsniveaus en –vormen. 

 De hogescholen spelen een cruciale rol in regio’s: ze hebben enorme netwerken 

met bedrijfsleven en elders. De samenwerkingsverbanden hbo5 zijn een vehikel om 

die samenwerking te structureren.  

 Afstemming met secundair onderwijs: VO kan ongekwalificeerde uitstroom perfect 

opvangen en begeleiden. Samenwerking met VDAB biedt hier zeker mogelijkheden.  

 Basiseducatie: cursisten moeten perspectieven krijgen om door te groeien naar 

andere onderwijsvormen. 

¬ De sectoren spelen hierin een belangrijke rol.  

 Ze zien zichzelf ook als partners. Nu al samenwerking op niveau van de RESOC’s. 

Het is voor opleidingsfondsen niet altijd evident om in regionale projecten te 

stappen omwille van hun federale structuur.  

 Het is belangrijk om na te denken hoe de informatie van sectoren, VDAB, etc kan 

gebundeld voor de analyse van de leernoden.  

 Voor de sectoren moet er een duidelijke return on investment zichtbaar zijn. 

3.2.4 Niveau  

¬ Regionaal netwerk: 

 2 à 3 per provincie  omvang provincie is te groot 

 Verankering in de regio staat centraal. Via een systeem met zitdagen wordt 

laagdrempeligheid gegarandeerd. Sociale huizen/gemeentehuizen kunnen als 

contactpunt ingezet worden om alle doelgroepen te bereiken.  

 Regionaal platform 

¬ Gemeentelijk niveau: 
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 Eventueel via bibliotheken. Lokaal cultuurdecreet legt verplichting op dat er moet 

ingezet worden op verschillende vormingen, ook in bibliotheekdecreet zijn er 

bepaalde opleidingsverplichtingen opgenomen. Bib openstellen voor andere 

activiteiten. (cfr. ppt Gehre) 

 Integratie van OCMW en lokaal bestuur biedt mogelijkheden voor doorverwijzing, 

laagdrempeligheid, … Daarnaast hebben de lokale besturen ook een breed netwerk 

van bedrijven etc. De lokale besturen kunnen een rol spelen hierin vanuit 

flankerend beleid.  

¬ Geen Vlaams format, wel breed netwerk afgestemd op regio.  

3.2.5 Voorwaarden  

¬ Niet vertrekken vanuit aanbod, wel vanuit regionale leernoden. 

 In de vroegere structuur is er meteen vertrokken vanuit programmatie van het 

aanbod zonder de leernoden goed in kaart te brengen.  

¬ Middelen: 

 Om structuur op poten te krijgen.  

 Om professionaliteit te garanderen. Ondersteuning door professionele 

medewerkers met een brede scope is nodig.  

¬ Is de samenwerking verplicht of vrijwillig? Die discussie moet gevoerd worden.  

 Geen vrijblijvende structuur, anders loopt het fout in de uitvoering.  

 Op basis van vrijwilligheid, maar met bepaalde incentives om in te stappen.  

 Is een decretale structuur een voorwaarde? 

¬ Laagdrempeligheid: volwassene met leerbehoeften moeten bereikt worden.  

¬ Sterkte van de verschillende partners erkennen, elk vanuit eigen profiel en identiteit. 

¬ Nu worden er sterke regionale verschillen vastgesteld in de manier waarop VDAB bereid is 

tot samenwerking. Een duidelijk beleid vanuit VDAB is wenselijk.  

¬ Betrokkenheid van de regionale netwerken in beleidsvoorbereiding o.a. Vlor. 

¬ Bereidheid van de partners om samen te werken en te delen. Nu vaak concurrentie tussen 

de verschillende partners wat uitwisseling beperkt. Centrale vraag: hoe concurrentie 

verminderen?  

¬ Hoe leernoden capteren? Nood aan centraal registratiesysteem? 

 VDAB voor arbeidsmarktbehoeften 

 Individuele leerbehoeften 

 Leerbehoeften gedetecteerd door de verschillende partners als OCMW, … 

¬ Programmatieprocedures moeten het mogelijk maken om sneller in te spelen op evoluties. 

Nu duurt het gemakkelijk drie jaar tussen het creëren van een nieuwe opleiding en de 

feitelijke programmatie.  

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

¬ Dromen is moeilijk als je merkt dat hetgeen er bestond wel werkte, maar nu afgeschaft 

wordt. 

¬ Consortia worden stopgezet en soms nemen de lokale besturen een aantal bevoegdheden 

over, maar niet altijd. Hierdoor zal het aanbod voor de cursist sterk verschillen.  

¬ Moet er ingegaan worden op alle leernoden?  


