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Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs
Leuvenseplein 4 30 april 2002
1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/004

Advies over de tekst “Een nieuwe missie voor het onderwijs voor
sociale promotie”

1 Situering

Aanleiding voor het uitschrijven van de tekst ‘Een nieuwe missie voor het onderwijs voor
sociale promotie’ was de nota van de Vlaamse regering betreffende de creatie van een
Interface, die o.m. tot doel heeft de missie van elk van de actoren in de volwasseneneducatie
te bepalen. Met deze tekst hoopt de sector zelf hiertoe een inhoudelijke bijdrage te leveren.
De tekst is de vrucht van een in het najaar 2001 gestart overleg tussen het bureau van de
Raad Volwassenenonderwijs en gemandateerden van het netoverschrijdend platform van
directies volwassenenonderwijs. De aldus tot stand gekomen denkgroep formuleerde een
missietekst, die verder werd overlegd en besproken in de Raad Volwassenenonderwijs.

2 Advies

De Raad Volwassenenonderwijs bracht over deze tekst in unanimiteit advies uit op 30 april
2002 in aanwezigheid van 19 leden.

3 Missietekst

De missie van het volwassenenonderwijs is onderwijs organiseren waarin vorming, opleiding
en training geïntegreerd worden aangeboden op het niveau van secundair en/of hoger
onderwijs in het kader van levenslang en levensbreed leren, en zoveel mogelijk mensen de
kans geven en stimuleren om hieraan te participeren. Het volwassenenonderwijs stelt zich
tot doel cursisten individueel en/of in groep competenties te laten verwerven waarmee ze
zowel professionele als maatschappelijke taken kunnen vervullen en erkende studiebewijzen
kunnen behalen. Het onderwijs voor sociale promotie richt zich tot iedere volwassene die
aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan en die over de elementaire competenties (zoals
lezen, schrijven, rekenen) beschikt. De cursist leert er intentioneel en begeleid aan de hand
van relevante leerinhouden binnen een vastgelegde, evolutieve opleidingenstructuur met
flexibele organisatievormen.

Het volwassenenonderwijs verwelkomt cursisten met verschillende motivaties en houdt
rekening met de reële leerbehoeften van volwassenen. Het wil cursisten een tweede kans
bieden om na een onafgewerkte onderwijsloopbaan een gelijkwaardig diploma te behalen.
Het wil de cursisten toelaten een erkende kwalificatie te halen om hun waarde of
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te handhaven of te vergroten, hun persoonlijke
ontwikkeling, hun maatschappelijke integratie of talenkennis te verhogen of zich bij te
scholen, te vervolmaken of te herscholen.

Het aanbod speelt in op die verschillende verwachtingen. De cursist kan een eerste aanbod
volgen dat leidt tot een startkwalificatie gelijkwaardig aan die van het voltijds onderwijs.
Daarnaast behoren tot dit aanbod ook leertrajecten die leiden tot (bachelor)kwalificaties op
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het niveau van het hoger onderwijs en/of tot kwalificaties die verworven worden via het
volwassenenonderwijs. Daarnaast kunnen cursisten in het volwassenenonderwijs een
tweede soort aanbod volgen om specifieke competenties of hogere kwalificaties te
verwerven. Dit aanbod beoogt een verbreding of verdieping (specialisatie) van de
vaardigheden.

Het volwassenenonderwijs erkent en certificeert elders en eerder verworven competenties.

Voor het volwassenenonderwijs gelden dezelfde ijkpunten als voor andere
opleidingsinstanties om de gelijkwaardigheid van de opleidingsonderdelen te kunnen
toetsen. Opleidingenstructuren en de pedagogisch-didactische methodiek hoeven evenwel
niet identiek te zijn.

Kenmerkend voor het onderwijs is dat het ernaar streeft om competenties te laten verwerven
die transfereerbaar zijn. Wat de cursist in het volwassenenonderwijs opsteekt, moet hij
kunnen gebruiken in verschillende levensdomeinen (arbeid, gezin, vrije tijd,
verenigingsleven). Zijn vaardigheden zijn overdraagbaar naar andere situaties omdat de
opleiding breder en ruimer opgevat is dan het aanleren van specifieke competenties voor
een welomschreven bedrijfsgebonden taak of functie. De beroepsopleidingen in het
volwassenenonderwijs mikken op een brede inzetbaarheid van de cursist in een beroep.
De cursist verwerft ook sleutelcompetenties die duurzaam zijn. Bovendien zijn de
opleidingen in het volwassenenonderwijs meervoudig kwalificerend omdat ze zich niet
uitsluitend richten op kennis en kunde maar ook op emotionele, ethische of sociale
ontwikkeling.

Het onderwijs voor sociale promotie reikt studiemogelijkheden aan om een scala aan
competenties te verwerven. De opleidingen die gericht zijn op de ontwikkeling van
beroepscompetenties omvatten een mix van vaktechnische, methodische, sociale en
participerende vaardigheden. De cursist verwerft competenties die hem breed inzetbaar
maken binnen zijn beroepsdomein. Daarnaast besteedt het volwassenenonderwijs aandacht
aan leercompetenties: vaardigheden die de cursist in staat stellen om zelfstandig
leerstrategieën te gebruiken en een eigen leerstijl en -attitude te ontwikkelen (leren leren).
Ook loopbaancompetenties kunnen aan bod komen zodat de cursist zijn loopbaan in handen
kan nemen, kennis en inzicht verwerft in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, zijn eigen
vaardigheden kan inschatten en aantonen (portfolio), zich op de arbeidsmarkt weet te
handhaven of met succes kan solliciteren en een nieuwe professionele richting inslaan.
Burgerschapscompetenties behoren eveneens tot de doelstellingen van het
volwassenenonderwijs. Het gaat om kennis, vaardigheden en houdingen waarmee de cursist
zijn eigen levensloop op de vele maatschappelijke terreinen in goede banen kan leiden. De
aard van de opleiding bepaalt welk gewicht de competenties krijgen in de opleiding, waarin
ze worden geïntegreerd.

Het volwassenenonderwijs evolueert naar een herkenbare opleidingenstructuur. Binnen een
lineair (per leerjaar) en modulair (met leerpakketten) organisatiemodel biedt het
volwassenenonderwijs wel flexibiliteit in de leerwegen. In overleg met de cursist zoeken de
centra naar de meest efficiënte leerweg, daarbij rekening houdend met zijn reeds verworven
competenties, behoeften en mogelijkheden inzake tijd, ritme, ruimte en mobiliteit. Dit kan
gebeuren in contact- of afstandsonderwijs of in een gecombineerde formule. Het
volwassenenonderwijs organiseert in principe geen opleidingen die inspelen op heel
voorbijgaande of specifieke noden van één bepaald bedrijf.
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De zorg om een evenwichtig, gevarieerd, actueel, behoeftedekkend en goed gespreid
aanbod is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de centra. Goede afspraken en
overleg moeten ervoor zorgen dat het aanbod aan die eisen voldoet.

Om de missie te kunnen realiseren moeten de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s)
minimaal volgende kerntaken opnemen:

• Een opleidingsaanbod samenstellen uit de vastgelegde opleidingenstructuur,
dat aansluit bij de regionale behoeften;

• leerdoelen opstellen waarin de standaarden, bepaald door de overheid,
verwerkt zijn;

• het regulier aanbod vertalen naar een bepaalde doelgroep; o.m. naar
kansengroepen;

• de leerdoelen en het aanbod evalueren en bijsturen om ze actueel en relevant
te houden;

• actief meewerken aan de evaluatie van de opleidingenstructuur;
• reeds verworven competenties erkennen en certificeren ;
• erkende studiebewijzen uitreiken;
• aan zelfevaluatie en kwaliteitszorg doen;
• de cursisten begeleiden bij het afleggen van hun individuele leerweg, van

inschrijving tot certificatie. Deze begeleiding kan één stap zijn in een globale,
onafhankelijke trajectbegeleiding die ook de opleidingsbehoeften identificeert;

• potentiële cursisten informeren over het eigen aanbod.

M. De Ridder P. Weyn
secretaris voorzitter
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