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Advies over de eindtekst “competentieagenda” 

1 Situering 

1.1 Het opzet van de minister en van de sociale partners 

Op 16 november 2006 vroeg de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming de Vlor om advies over de competentieagenda. 

De discussie over de competentieagenda kadert in het actieplan dat is afgesproken in het 
kader van VESOC: “Samen voor meer banen, een Vlaams Meerbanenplan”, 16 januari 2006. 
De sociale partners zoeken in dit plan naar wegen om de doelstellingen van Lissabon en de 
Vlaamse vertaling daarvan in het Pact van Vilvoorde te realiseren. In de loop van 2006 heeft 
de Vlaamse regering samen met de sociale partners en de natuur- en milieuverenigingen de 
doelstellingen van dit Pact van Vilvoorde opnieuw onderschreven en geactualiseerd. 

Inzake opleiding stelt doelstelling 1 van het Pact dat “Vlaanderen in 2010 verder geëvolueerd 
is naar een lerende samenleving. Het levenslang en levensbreed leren zijn ingebed in de 
samenleving. Minstens 12,5 procent van de Vlaamse inwoners tussen 25 en 64 jaar neemt 
dan deel aan permanente vorming. In 2010 benadert de participatie van de kortgeschoolden 
op dit vlak minstens de helft van de vermelde streefnorm. Een lerende samenleving erkent 
ook dat competenties, waar en hoe men ze ook verwerft, evenwaardig worden erkend.” 

Om uitvoering te geven aan deze doelstelling van het Pact en de bijhorende Europese 
doelstellingen, startte de regering overleg op met de sociale partners over een 
“competentieagenda 2010”. De competentieagenda geeft de uitdagingen aan voor 
competentieontwikkeling en de doelstellingen en de acties van de overheid en de sociale 
partners.  Als een onderdeel van een Vlaams meerbanenplan wil de competentieagenda 
verzekeren dat in het onderwijs, in de organisaties en bedrijven en op de arbeidsmarkt die 
competenties worden onderkend en ontwikkeld die cruciaal zijn voor een hoge 
werkzaamheid en een brede inzetbaarheid.   

De regering gebruikt de term “competentieagenda” omdat de voorgestelde acties alleszins 
niet mogen beperkt worden tot opleiding an sich, maar ruimere instrumenten moeten 
incorporeren die leiden tot loopbaanontwikkeling. Het is zeker ook de doelstelling om het 
zelfsturend vermogen van mensen op het vlak van loopbaanontwikkeling, te ondersteunen. 
De ervaring van de innovatieactie “accent op talent”, waaraan zowel “voortrekkersscholen” 
als “voortrekkersbedrijven” hebben deelgenomen, wordt meegenomen. Het opzet is immers 
om de verworven inzichten beleidsmatig te verankeren. 

Een wetenschappelijk team (L. Sels, A. Forrier, A. De Vos, D. Buyens, K. Dewettinck en C. 
de Winter) bereidde de competentieagenda voor op basis van een brede consultatie van 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het onderwijs en de andere opleiders. Uit deze 
consultatie groeide de eindtekst voor de competentieagenda, een vertrekpunt voor een 
breder maatschappelijk debat en een maatschappelijke engagement op het vlak van 
competentie-ontwikkeling.   
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1.2 Het opzet van de Vlor 

Voor de Vlor is de eindtekst van de competentieagenda geen bindend kader om de bijdrage 
van onderwijs aan de ontwikkeling van competenties van jongeren en volwassenen om zich 
op de arbeidsmarkt te begeven en er zich te handhaven te beschrijven.  De Vlor wil ook 
breder reflecteren over de bijdrage van onderwijs aan de competentieagenda.   

De minister en de sociale partners werken samen op VESOC-nivau aan de 
competentieagenda.  De minister vroeg ook aan de Vlor om een advies voor te bereiden.  
Immers in een debat over competentieontwikkeling als bijdrage tot een dynamische 
arbeidsmarkt moet de onderwijssector een verantwoordelijkheid nemen en dus ook een stem 
krijgen in de discussie.  Het advies van de Vlor richt zich op de input van de onderwijssector 
en de samenwerking tussen onderwijs en sectoren.  De Vlor doet geen uitspraak over 
algemene maatregelen om de inzetbaarheid te verbeteren.  Dit behoort tot de bevoegdheden 
van de sociale partners.   

De minister lanceert de consultatie over de competentieagenda voornamelijk vanuit het 
perspectief van een verbetering van de tewerkstelling en van de arbeidsloopbanen.  De Vlor 
erkent dat dit een erg wezenlijke maatschappelijke doelstelling is.  Maar daardoor bestaat 
het gevaar om competentie-ontwikkeling zowel binnen als buiten het onderwijs enkel te 
benaderen vanuit inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.  Maar het debat over competentie-
ontwikkeling is ruimer en moet ook ruimer worden gevoerd.  De vraag rijst meer en meer in 
welke mate de doelen van het hedendaagse onderwijs in competentietermen kunnen en 
moeten worden gedefinieerd.  Daarom startte de Vlor een probleemverkenning over het wat 
en hoe van competentie-ontwikkelend onderwijs, naar de geldigheid van een 
competentiegerichte benadering.   

Dit advies geeft enkel reflecties op de voorstellen uit de eindtekst vanuit het perspectief van 
de onderwijspartners én alternatieve voorstellen met volgende restricties :  

1. De Vlor werkt momenteel de probleemverkenning af over competentie-ontwikkelend 
onderwijs.  Eventueel brengt de Vlor later nog een advies uit over de betekenis van 
competentie-ontwikkelend onderwijs vanuit een breder perspectief.  De focus van de 
probleemverkenning is echter veel breder dan deze van de competentieagenda.  De 
Vlor doet daarom nu nog geen uitspraken over de wenselijkheid en de voorwaarden 
voor een veralgemeende invoering van competentie-ontwikkelend onderwijs.  De 
competentieagenda en de agenda voor de probleemverkenning doorkruisen elkaar 
en worden met ongelijke snelheid ontwikkeld.  De Vlor behoudt zich het recht voor 
om in het fundamentele advies de problematiek ten gronde te benaderen.   

2. De Vlor ziet werkplekleren als een middel om jongeren te laten kennismaken met de 
realiteit van het beroepsleven én om moeilijk lerende jongeren te motiveren tot leren 
en dus om bij te dragen tot de competentieagenda.  De Vlor brengt hierover een 
afzonderlijk advies uit.   

3. De Vlor ziet een duidelijke relatie tussen de versteviging van keuzebegeleiding en de 
discussies over de rol van de CLB’s in relatie met deze  van scholen en 
scholengemeenschappen / scholengroepen anderzijds.  In het dossier van het CLB-
profiel moeten deze aspecten verder worden geconcretiseerd.   
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1.3 De adviesprocedure  

Het onderstaande advies is voorbereid op basis van besprekingen in de Raden voor het 
Secundair en het Hoger onderwijs en de Raad voor Levenslang en Levensbreed Leren.  Een 
werkgroep van de Algemene Raad bracht de inbreng samen tot een samenhangend advies.   

Het advies is goedgekeurd door de Algemene Raad op 22 maart 2007 met eenparigheid van 
stemmen.  Er waren 25 stemgerechtigde leden.   

2 Advies 

2.1 Waarom een debat over de competentieagenda in het onderwijs ?  

Voor de Vlor zijn er zowel maatschappelijke als onderwijskundige overwegingen om als 
onderwijssector een rol op te nemen in de competentieagenda.  Om de redenen hieronder 
aangegeven, vindt de Vlor dat onderwijs een volwaardige partner moet zijn in een 
maatschappelijk debat over een competentieagenda.   

2.1.1 Een informatiesamenleving heeft implicaties voor het onderwijs 

Het debat over competentie-ontwikkeling in onderwijs vloeit voort uit belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen die zowel de werk- als de leer- en onderwijscontext 
beïnvloeden.   

Centraal in deze evolutie is dat de rol die “informatie” 1 speelt in onze economie en in onze 
samenleving, de laatste twintig jaar ingrijpend is veranderd.  Dit blijkt onder meer uit de 
expansieve ontwikkeling van wetenschap en technologie en de impact van innovaties op de 
productiviteit, uit de vraag naar hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt en uit het ontstaan van 
een reeks beroepen voor zogenaamde 'kenniswerkers'.    

Maar de informatie-intensieve samenleving beperkt zich niet tot het domein van de economie 
en tewerkstelling.  Via allerlei media komt er een gigantisch aanbod aan informatie de 
huiskamer binnen.  Daarom ondergaan de kennis, de vaardigheden en de houdingen die de 
samenleving van mensen verwacht om zich in het maatschappelijk verkeer te oriënteren en 
te handhaven, grondige wijzigingen.  De informatie dringt door tot het privé-domein en de 
publieke sfeer van de maatschappelijke participatie.   

De nieuwe rol die “informatie” speelt heeft onder meer de volgende kenmerken die een 
belangrijke impact hebben voor het onderwijs :  

1. Informatie is breed beschikbaar geworden en in principe niet langer een privilege van 
een beperkte kring van experten.   

a. De kanalen waarover een individu beschikt om te leren en om 
basiscompetenties te ontwikkelen, zijn dan ook enorm toegenomen.  Het leren 
is daarom veel minder dan vroeger gekoppeld aan formele leeromgevingen.  

                                                 
1 We hanteren de term “informatie” hier in de brede betekenis van het woord.  Het begrip “informatie” heeft in deze tekst 

betrekking op factuele kennis, procedurale kennis, zin- en betekenisgeving aan kennis en zelfverstaan als kritisch en creatief 

kennend en kennisontwikkelend individu.   
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Daarom moet het leren in de school sterker inspelen op deze informele 
leermogelijkheden.   

b. Maar men stelt ook vast dat sommigen in de samenleving het moeilijk hebben 
om zich te oriënteren in deze grote hoeveelheid informatie.  De brede 
beschikbaarheid van informatie draagt voor deze mensen niet bij tot een 
grotere maatschappelijke participatie; integendeel het fungeert als een 
drempel ervoor.   

2. Het begrip “informatie” is gelaagder geworden : naast feitenkennis (‘knowing -what’) 
ligt nu tevens de klemtoon op de principes en processen die ontwikkelingen verklaren 
(“knowing-why”) én de vaardigheid om informatie in een betekenisvolle context te 
plaatsen en er zinvol gebruik van te maken in andere en nieuwe contexten (“knowing-
how”).   Transfer en innovatie die mee vervat zitten in de notie “vaardigheden” krijgen 
meer aandacht dan loutere feitenkennis.  Creatie, verspreiding en toepassing van 
nieuwe informatie zijn erg wezenlijk geworden.     

3. De kennisgehelen en referentiekaders waaraan mensen refereren, zijn veel diverser 
geworden waardoor er binnen de samenleving niet langer algemeen geldende 
referentiekaders (visies en waarden) bestaan waaraan een hele samenleving kan 
refereren.   Doordat de referentiekaders waarop het individu kan terugvallen zo 
verschillend zijn geworden, is de ontwikkeling van waardekaders en ethische reflectie 
op het handelen, eveneens grondig veranderd.   Een individu wordt geacht 
zelfstandig heel wat keuzes te maken binnen het brede informatie-aanbod en 
rekening te houden met diverse referentiekaders.   

4. De snelle doorlooptijd van heel veel informatie en de veranderingen in de 
samenleving verplichten het individu ook om levenslang zijn kennis en vaardigheden 
op peil te houden.  Het perspectief van levenslang leren is een structurerend element 
voor zowel het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs als het 
leerplichtonderwijs.   

5. Deze nieuwe manier van omgaan met informatie geldt voor diverse levensdomeinen 
en beperkt zich geenszins tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.  Ze heeft betrekking 
op  

- het functioneren als persoon en als lid van diverse sociale netwerken;  

- het brede maatschappelijk functioneren;  

- de werkomstandigheden en de vereisten van de tewerkstelling;  

- de wereld van de cultuur en de vrije tijd.    

2.1.2 Een wijzigende kijk op leren en onderwijzen 

De Vlor wijst erop dat er ook onderwijsintrinsieke redenen zijn om na te denken over de 
betekenis van een competentieagenda voor het onderwijs.  Onafgezien van de vrijheid van 
de onderwijsverstrekkers om keuzes te maken over het pedagogische profiel en de 
onderwijsmethodes, merken we dat er de laatste decennia een paradigmawisseling 
plaatsvindt in het denken over onderwijs.  Deze paradigmawisseling blijkt onder meer uit de 
punten hieronder beschreven.  Vaak ook wordt dit denken gekoppeld aan de invoering van 
competentie-ontwikkelend onderwijs.   
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We wijzen op enkele basisprincipes waarvan blijkt dat ze een algemeen draagvlak hebben 
(of het nu als competentie-ontwikkelend onderwijs wordt benoemd of niet).   

1. In plaats van te focussen op de input van leren wordt gezocht naar manieren om 
onderwijs mede vorm te geven vanuit de notie “leerresultaten”, “kunnen 
functioneren in levensechte contexten”.  Dit kan de transfer van leer- naar andere 
contexten verbeteren.  De Algemene Raad onderschreef dit principe al in het advies 
over de Vlaamse kwalificatiestructuur.       

Vanuit een onderwijskundig perspectief is het een ommekeer in het denken om  

- te vertrekken van functioneringsvereisten in levensechte contexten.  Dit 
veronderstelt een integratie van kennis, vaardigheden en attitudes tot 
competenties.   

- datgene wat een lerende kan, te valoriseren (groeiperspectief) in plaats te 
vertrekken vanuit de hiaten die de lerende nog heeft (deficietperspectief);  

- de leercontext waarin het leren heeft plaats gevonden, los te laten en te focussen 
op de transfer van het geleerde naar andere contexten;  

- de leercompetenties en de leerbereidheid van leerlingen mee in kaart te brengen 
bij evaluaties en toetsen.    

Wel moet men zich ervoor hoeden om op die manier te vervallen in een 
mechanistisch (behavioristisch), reductionistisch model dat uitgaat van rigide 
afvinklijsten met competenties (opgesplitst in kennis, vaardigheden en attitudes).  Een 
dergelijke fragmentarisering  van de opleidingen moet vermeden worden.   

2. Onderwijs probeert beter gebruik te maken van impliciet leren, zowel in formele als in 
informele settings (‘Stealth education’).  Veel van wat een jongere of volwassene 
leert, speelt zich af buiten of naast de eigenlijke uitdrukkelijke leerintentie.  De 
integratie van formeel en informeel of impliciet leren beoogt om in die verruimde 
leercontext het deep-level-learning te bevorderen.  Men beïnvloedt niet enkel het 
cognitief functioneren maar men hoopt impact te hebben op het functioneren van de 
hele persoon.   

3. Een andere algemene trend is het zoeken naar aantrekkelijk en levensecht onderwijs 
dat aansluit bij de interesses, motivatie en vroegere leerervaringen van jongeren en 
volwassenen.  Het is een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen maatwerk/ 
flexibele leertrajecten enerzijds en groepsvorming anderzijds.  We stellen vast 
dat jongeren graag naar school gaan omdat ze er vrienden ontmoeten en sociale 
netwerken uitbouwen.  Competentie-ontwikkelend onderwijs speelt enerzijds in op het 
individu en zijn competentieontwikkeling maar biedt anderzijds ook kansen voor een 
sterker coöperatief leren en groepsvorming.  Het is een uitdaging om enerzijds 
leertrajecten uit te werken die sterker inspelen op de behoeften van de lerende en 
anderzijds de groepsvorming toch te bevorderen.  Vooral dat laatste aspect dreigt 
nogal eens vergeten te worden.   
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2.2 De rol van onderwijs binnen een competentieagenda  

2.2.1 Een breed vormingsconcept 

De Vlor stelt vast dat onderwijs een toenemende maatschappelijke druk ervaart om in de 
huidige kenniseconomie economische doelstellingen te verwezenlijken.  Bovendien verwacht 
de samenleving dat onderwijs bijdraagt tot socialisering en kwalificering van individuen.  Het 
meest in het oog springend is – in het bijzonder in de voorliggende competentieagenda- de 
spanning tussen onderwijs en vorming enerzijds en tewerkstelling anderzijds.  Onderwijs en 
vorming moet en zal in de komende jaren rekening houden met deze verwachtingen, niet in 
het minst omdat onderwijs mee de toekomstperspectieven van leerlingen op een vlotte en 
duurzame integratie op de arbeidsmarkt beïnvloedt.  Het hoge competentieniveau en de 
innovatieve capaciteiten waar de economie op gestoeld is, worden immers in sterke mate 
bepaald door het opleidingstraject dat werknemers hebben doorlopen.   

Maar deze afstemming moet worden ingebed in de (ped)agogische missie van onderwijs.  
Naast maatschappelijke opdrachten heeft onderwijs in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid om jonge mensen op te voeden tot rijke persoonlijkheden en bij te 
dragen tot hun integratie in de samenleving maar dan wel op een kritisch-creatieve manier.  
Onderwijs zal jongeren én volwassenen leren om maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te 
bevragen en er creatief en innovatief mee om te gaan.  Onderwijs leert jongeren en 
volwassenen bewust omgaan met normen en waarden, met diversiteit en met zingeving.  
Onderwijs heeft daarom nood aan een functionele autonomie zonder dominantie maar wel 
met inpassing van de maatschappelijke verwachtingen in de eigen cultuur en dynamiek.   

De Vlor is ervan overtuigd dat dit spanningsveld wel altijd blijft bestaan tussen onderwijs als 
maatschappelijke institutie en andere segmenten van de samenleving.  Ze is inherent aan 
het maatschappelijke bestel.  Tussen deze maatschappelijke instituties zal er steeds een 
onderhandeling bestaan over de wederzijdse taken en verwachtingen.  De vorming van 
kritische en innovatieve competenties die nauw aansluiten bij de specifieke visie van de 
onderwijspartners op hun opdracht, is niet noodzakelijk tegenstrijdig met de vereisten van de 
economie en de kennissamenleving.   Precies deze competenties zijn kerncompetenties 
geworden om zich te handhaven op de arbeidsmarkt en in de samenleving.  In dit denken 
wordt het individu gezien als een lerend en zichzelf ontwikkelend individu. Dit leidt ertoe dat 
de noodzakelijke kennisbasis wordt aangevuld met heuristische vaardigheden en 
informatieverwerkingsvaardigheden.  Ook kritisch omgaan met informatie en er een eigen 
mening tegenover bepalen worden steeds belangrijker.  Onderwijs stelt zich tot doel om 
mensen (jongeren en volwassenen) te vormen om verantwoordelijkheid op te nemen in de 
samenleving en er mee vorm aan te geven.   

2.2.2 Een brede omschrijving van het competentiebegrip voor diverse contexten van 
onderwijs en vorming 

De Vlor stelt vast dat de competentieagenda weliswaar uitgaat van een brede omschrijving 
van competentie maar deze gaandeweg verengt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en  
bewegingskapitaal.   

De Vlor onderschrijft de brede omschrijving van het competentiebegrip omdat enkel een 
brede en generieke omschrijving spoort met de breed vormende missie van het onderwijs die 
we hierboven hebben belicht maar betreurt dat dit brede perspectief in de verdere uitwerking 
niet consequent wordt uitgewerkt.   
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De Vlor wil hierbij nog drie bedenkingen maken.   

1. In de omschrijving van de eindtekst wordt voorbijgegaan aan twee wezenlijke 
kenmerken van competenties in onderwijs.   

- de duurzaamheid van competenties. De duurzaamheid impliceert niet dat de 
inhoud van een competentie onveranderlijk is.  De persoon die competent 
handelt, evolueert verder en verdiept en verbreedt zijn competentieniveau.  Dit 
betekent dat onderwijs robuuste competenties nastreeft die een duurzame 
inzetbaarheid en ontwikkeling garanderen;  

- Competenties zijn leerbaar en ontwikkelbaar en vormen geen vaststaande 
persoonskenmerken.  Leren en ontwikkelen (hetzij in formeel leren, hetzij in niet-
formeel leren 2) zijn daarom voorwaarden voor competentieverwerving.   

2. De Vlor is ervan overtuigd dat de notie “competentie”, hoewel ze afkomstig is uit het 
human resources-management en bij uitbreiding uit beroepsgerichte 
opleidingscontexten, ook een invulling kan krijgen en een meerwaarde in het 
algemeen vormend onderwijs, het kunstonderwijs en het wetenschappelijk 
georiënteerd onderwijs.  De (opleidings)contexten, de levensdomeinen en 
levensfasen waarop competenties betrekking hebben, geven aanleiding tot andere 
klemtonen in de invulling van competenties.  Naar gelang van de opleiding zal de 
inhoudelijke invulling van de competenties verschillen en zal de mix van kennis, 
vaardigheden en attitudes evenals de mate van integratie ervan verschillen.  De 
inhoudelijke invulling kan betrekking hebben op  

o een beroepsgerichte context waarin beroepscompetenties worden 
ontwikkeld;  

o een doorstromingsgerichte context naar andere vormen van onderwijs, 
waaronder vooral hoger onderwijs en levenslang/levensbreed leren.  In 
deze opleidingen ligt de nadruk op biografische en 
levensloopbaancompetenties en metacognitieve competenties;   

o een (vak)wetenschappelijk vakgebied.  In deze opleidingen ligt de 
nadruk op academische en onderzoekscompetenties.  

In alle contexten zal daarenboven gewerkt worden aan een kritische 
maatschappelijke integratie .  De nadruk ligt dan op burgerschapscompetenties, 
participatiecompetenties, maatschappelijke en persoonsgerichte competenties;  

3. De werkgroep wil om de redenen hierboven en hieronder aangegeven niet dat er één 
alomvattende omschrijving van competentie zou worden vastgelegd voor 
verschillende economische sectoren, voor verschillende onderwijsniveaus en –
sectoren.  Uit de probleemverkenning blijkt alvast dat het niet mogelijk is om één 
definitie te hanteren in alle relevante contexten.  De Vlor pleit daarom voor een 
kerndefinitie waarin enkel essentiële kenmerken worden gebruikt maar waarbij er 
tegelijk ruimte blijft om eigen klemtonen te leggen volgens de economische sectoren, 
volgens de onderwijsniveaus en onderwijssectoren.  

In die zin spreekt de Vlor zich uit voor een gelaagde definitie waarin volgende 
elementen minstens voorkomen :    

                                                 
2  We hanteren de term “niet-formeel leren” voor het geheel van informele of non-formele leercontexten.    
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- Een competentie is een basisvoorwaarde (als cluster van kennis, vaardigheden 
en attitudes) waarover een individu moet beschikken om effectief te kunnen 
handelen, problemen op te lossen en verantwoordelijkheid op te nemen in 
een bepaalde complexe persoonlijke of maatschappelijke taak, beroep, functie, 
rol en organisatie.    

o De Vlor gaat hier mee in omschrijvingen die uitgaan van een brede 
betekenis van “handelen”.  Het gaat om het vermogen van het individu om 
bepaalde problemen aan te pakken.   

o De Vlor wijst er hierbij op dat in de notie competentie, naast het element 
deskundigheid, ook de idee vervat zit van “bevoegd zijn om te handelen”, 
ruimte krijgen om te handelen, om beslissingen te nemen vanuit 
zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid. 

o De verschillende competenties staan in relatie tot elkaar en versterken en 
beïnvloeden elkaar. 

- Competentie-ontwikkelend onderwijs impliceert dat het onderwijs- en 
vormingsproces mee bepaald wordt door de taken en verantwoordelijkheden die 
de lerende na het beëindigen van de opleiding moet opnemen.  Competenties 
worden daarom omschreven vanuit de context waarin de lerende zal moeten 
kunnen handelen.  Daarom zal bij het formuleren van (de doelen voor) 
competentie-ontwikkelende leeromgevingen steeds een inkijk van buitenaf op 
de aard van het onderwijsproces moeten plaatsvinden  Op zich is de aftoetsing 
van curricula aan externe maatschappelijke verwachtingen niet zo nieuw.  Wel 
vernieuwend is dat er een prestatie wordt verwacht in een complexe en 
levensechte situatie (en niet in een sterk vereenvoudigde setting);  

- een competentie / competent handelen is daarom gebaseerd op een integratie 
van kennis, vaardigheden en attitudes.  De mix van kennis, vaardigheden en 
attitudes evenals de mate van integratie ervan, kan verschillen tussen 
onderwijssectoren;  

- kenmerkend voor een competentie is dat er sprake is van een zekere 
duurzaamheid in hoofde van de persoon. Er bestaan een aantal robuuste 
competenties die een zekere openheid hebben, die verder kunnen 
geoperationaliseerd worden, maar die een goed vertrekpunt zijn. De 
duurzaamheid impliceert echter niet dat de inhoud van een competentie 
onveranderlijk is noch dat de persoon die competent handelt niet verder evolueert 
en zijn competentieniveau kan verdiepen en verbreden;  

- competenties zijn per definitie steeds leerbaar en ontwikkelbaar en vormen 
geen vaststaande persoonskenmerken.  Leren en ontwikkelen (hetzij in formeel 
leren, hetzij in niet-formeel leren 3) zijn daarom voorwaarden voor 
competentieverwerving.  Vaak wordt binnen beschrijvingen van competenties ook 
een onderscheid gemaakt tussen niveaus van competenties.  Dit sluit aan bij het 
idee van de ontwikkeling van competenties binnen formele leercircuits maar ook 
bij de idee van competentie-ontwikkeling in niet-formele contexten.  Niveaus staan 
voor verschillende kwalificaties of voor het onderscheid tussen de ervaren en de 
beginnende beroepsbeoefenaar.  Het onderscheiden van deze niveaus helpt om 

                                                 
3 We hanteren de term “niet-formeel leren” voor het geheel van informele of non-formele leercontexten.    
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het leren te spreiden doorheen de levensloop en de loopbaan en om de 
traditionele driedeling van leren, werken en pensioen te doorbreken.   

2.3 Welke taken kan onderwijs op zich nemen om mee de doelstellingen van de 
competentieagenda te realiseren ?  

2.3.1 Lerenden leren zelf sturing te geven aan een levensloopbaan  

Omschrijving / beoogde resultaten 

Een van de centrale punten in de competentieagenda is het zoeken naar mogelijkheden om 
mensen te ondersteunen om zelf sturing te geven aan hun loopbaan door gerichte en 
geïnformeerde keuzes te maken.   

De Vlor pleit voor een brede en holistische benadering van deze keuzeprocessen die 
inspelen op de gewenste rol in de samenleving in relatie met de eigen aspiraties en 
waarden.  Voor de Vlor omvat de notie “rol” zowel een plaats op de arbeidsmarkt, 
maatschappelijke engagement of het opnemen van zorgarbeid tot deze maatschappelijke rol.  
De Vlor kan de nood aan geïnformeerde keuzes onderschrijven maar dan niet enkel vanuit 
een arbeidsmarktperspectief.    De Vlor vindt dat de competentieagenda te eenzijdig de 
nadruk legt op de behoeften van de tewerkstelling en ervan uitgaat dat een loopbaan 
verloopt op grond van rationele en planmatige beslissingen.  De informatiefunctie waar de 
competentieagenda naar verwijst moet ingepast worden in een breder geheel van 
studiekeuzebegeleiding van het onderwijs en kan nooit op zichzelf functioneren.  De 
informatiefunctie en de samenwerking met de VDAB moeten in dit kader worden gezien.   

Uit literatuur 4 blijkt dat “loopbaancompetentie” uit drie componenten bestaat die een 
continuüm vormen :  

- de competentie om de loopbaan te sturen en voor zichzelf keuzes te maken.  Dit 
veronderstelt dat lerenden een voor hen betekenisvolle relatie kunnen leggen 
tussen onderwijsinspanningen, de gewenste rol op de arbeidsmarkt en de 
gewenste levensloop (zorgarbeid, maatschappelijk engagement, persoonlijke 
ontwikkeling).  Dit betekent dat in de zelfconceptverheldering en 
horizonverruiming nadrukkelijk zowel de rol op de arbeidsmarkt als de keuzes 
voor het persoonlijke leven / maatschappelijke integratie aan de orde komen.  Dit 
veronderstelt de volgende stappen :   

o het zelfbeeld van het individu in overeenstemming brengen met zijn reële 
kwaliteiten (zelfconceptverheldering).  Naast deze traditionele benadering 
is er, gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het 
maatschappelijk leven, steeds minder sprake van stabiele zelfconcepten.  
Niet langer het zelfbeeld staat centraal maar de verwerking en integratie 
van diverse levenservaringen om zo te komen tot een bijgesteld 
zelfconcept.   

o een spectrum aan beroepsmogelijkheden aanbieden die aansluiten bij het 
verhelderde zelfconcept (horizonverruiming).  Bij de horizonverruiming 
wordt concentratie op beroepsvereisten steeds minder verhelderend voor 
de betrokkene want de eisen van het beroep evolueren vrij snel en zijn 

                                                 
4  Een zaak van betekenis. Loopbaandienstverlening in een nieuw perspectief, p. 50-51. 
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niet langer stabiel.  Hierdoor verschuift de aandacht naar het sociale 
proces dat leidt tot herstructurering van arbeidsvormen en het leren 
participeren in deze sociale processen.   

o een feitelijke keuze voor een beroep begeleiden (leren kiezen).  In de 
begeleiding naar de keuze van een beroep zal niet langer gekozen worden 
voor een loopbaan voor het leven maar moet ingespeeld worden op risico 
en onduidelijkheid en transities op de arbeidsmarkt.   

- de competentie om te communiceren met potentiële werkgevers over zijn of haar 
meerwaarde en compromissen te sluiten zonder dat de eigen richting of identiteit 
uit het oog wordt verloren;  

- De competentie om de eigen inzetbaarheid in wisselende omstandigheden te 
bewaren (gebaseerd op een zelfwaardegevoel en identiteit).   

De dienstverlening zal in hoge mate uitgaan van een dialoog over de eigen waarden en 
levensoriëntaties van de betrokkene op het vlak van educatie, arbeid en levensloop in 
relatie met de wisselende levens/beroepservaringen en de dieperliggende 
veranderingsprocessen op de arbeidsmarkt.  Pas op grond van deze afwegingen kan de 
lerende onderbouwde beslissingen nemen over de eigen levensloop.  Reflectie en 
metacognitie worden daarom steeds meer wezenlijke componenten van ieder leerproces.   

Zicht krijgen op de eigen talenten en interesses moet verder worden uitgebouwd als een 
continu traject dat aanvangt in het basisonderwijs en doorloopt tot in het hoger onderwijs 
en het volwassenenonderwijs.   

 

Onderwijsgerelateerde werkpunten5   

1. een holistische aanpak van studiekeuzedienstverlening in het 
leerplichtonderwijs 

Keuzebegeleiding is in de vigerende regelgeving een gedeelde verantwoordelijkheid van de 
schoolinterne leerlingenbegeleiding én van het begeleidende CLB.  We merken dat zowel de 
scholen als de CLB’s proberen vorm te geven aan het nieuwe concept van 
leerlingenbegeleiding zoals het in 1998 werd uitgewerkt.  De Vlor vindt dat deze instanties 
nog steeds de aangewezen kanalen zijn om de keuzedienstverlening voor leerlingen vorm te 
geven.  Een duidelijke communicatie over wat ouders en leerlingen hiervan mogen 
verwachten, is essentieel.   

We stellen wel vast dat de traditionele concepten van zelfconceptverheldering, 
horizonverruiming en keuze sterker rekening moeten houden met de specifieke kenmerken 
van een arbeidsmarkt in een informatiesamenleving (zie invulling van 
zelfconceptverheldering, horizonverruiming en keuze hierboven).  Samenwerking met 
sectoren en met de VDAB om de professionalisering van resp. leden van het school- en 
CLB-team te verhogen, zou een meerwaarde kunnen bieden.  De Vlor vindt dat onderzocht 
moet worden hoe de samenwerking met sectoren en met VDAB efficiënter kan worden 
ingebed in de netwerkvorming van de school en het CLB.   Deze netwerkvorming en 

                                                 
5  We verwijzen hier naar het onderwijs als maatschappelijke sector.  Binnen deze sector zijn heel wat actoren actief vanuit hun 

eigen rol en verantwoordelijkheid.  De opsomming van deze werkpunten mag geenszins gelezen worden als een uitnodiging 

aan de overheid om al deze punten te reguleren.  Vanuit de eigen pedagogische verantwoordelijkheid nemen de 

onderwijsverstrekkers bijv. al een aantal opdrachten op zich.   
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professionalisering mag er echter geen aanleiding toe geven dat de VDAB en de sectoren 
zich in de plaats stellen van het CLB.   

Voor de schoolinterne begeleiding moet verder aandacht worden gegeven aan de volgende 
punten : 

- keuzebegeleiding is niet enkel een zaak van het secundair onderwijs maar krijgt 
van in het basisonderwijs de nodige aandacht, aangepast aan het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen; 

- de school bouwt binnen de afspraken die eventueel gelden in de 
scholengemeenschap en in samenwerking met het begeleidende CLB, een 
specifiek beleid van studiekeuzebegeleiding uit.  Dit veronderstelt onder meer een 
netwerk met informatieve diensten en tewerkstellingsplaatsen die de 
horizonverruiming kunnen ondersteunen en objectiveren.   

- als het gaat om begeleiding naar het werk, moet specifieke aandacht gaan naar 
de inpassing van de expertise van leraren TV en PV in de ontwikkeling van 
schoolinterne leerlingenbegeleiding.   

Voor het CLB moeten in het kader van de discussie over het profiel van het CLB 
mogelijkheden worden geëxploreerd voor een dynamischer vorm van 
studiekeuzebegeleiding.  Ook de samenwerking met andere partners moet hierbij worden  
onderzocht.   

2. Het maken van levenskeuzes maakt deel uit van het curriculum 

De Vlor vindt dat in de curricula van op jonge leeftijd op een systematische manier aandacht 
moet worden gegeven aan de betekenis van arbeid in relatie met de eigen levenskeuzes, de 
manier waarop keuzes worden gemaakt en gerealiseerd.   

Een nog sterkere integratie van reflectie, metacognitie en zelfsturing in het leerproces is 
zeker noodzakelijk omdat dit zowel de keuzeprocessen als de competenties om de 
inzetbaarheid op peil te houden, schraagt.  Ook hier heeft het onderwijs al stappen gezet : de 
essentiële punten in verband met zelfbeeld, horizonverruiming en leren kiezen maken nu al 
deel uit van de vakoverschrijdende eindtermen “leren leren”.  Deze eindtermen behoren tot 
de basisvorming en zijn een opdracht van de hele school.  De Vlor erkent ook dat er in de 
specifieke eindtermen voor het ASO al heel wat aanzetten zitten voor competenties o.a. 
onderzoekscompetenties.   

Werken aan competenties veronderstelt dat er binnen het verplichte curriculum ruimte is om 
deze uitdaging vorm te geven.  Dit is een onderzoeksvraag die bij de evaluatie van de 
eindtermen zeker aan de orde zou moeten kunnen komen.   

Zelfsturing veronderstelt dat burgers/werknemers/lerenden op een assertieve en een 
mondige manier beslissingen nemen over de eigen levensloopbaan, weten wat ze willen en 
zelf het leerproces kunnen sturen.  Dit kan nieuwe drempels opwerpen op het vlak van het 
leren.  Zo is het instrumentarium voor het beheer van competenties zoals een portfolio vaak 
bepaald door een “talig” gebeuren.  Daarnaast stellen we vast dat sommige mensen de 
administratieve vaardigheden missen om dergelijke dossiers samen te stellen.  Het gebrek 
aan administratieve vaardigheden is een andere voorbeeld van nieuwe drempels.  Toch 
hebben deze mensen, misschien nog meer dan anderen, behoefte aan ondersteuning van 
hun keuzes.  Het is zeker een aandachtspunt dat competentie-ontwikkelend onderwijs ook 
vaardigheden als assertiviteit, mondigheid en administratieve competenties ondersteunt.     
Het is wezenlijk dat deze competenties niet beschouwd worden als inherent aanwezig maar 
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onderwerp zijn van een expliciete thematisering in het leerproces.  Assertiviteit, mondigheid 
en administratieve competenties zijn een onderdeel van een groeiproces en moeten dus een 
doorgaande leerlijn vormen binnen het onderwijs.  Zelfsturing op zich kan uiteraard niet in 
alle ontwikkelingsfasen van een kind en jongere op dezelfde manier worden ingevuld. 

3. Keuzebegeleiding na het leerplichtonderwijs 

We stellen vast dat volwassen cursisten geen beroep kunnen doen op gestructureerde 
diensten binnen onderwijs die vanuit de visie hierboven geschetst, de keuzeprocessen 
ondersteunen (zelfconcept, horizonverruiming, kiezen).  Dit blijkt bijv. uit de problematiek van 
de vrije consultanten in de CLB-sector.  De trajectbegeleiding binnen de VDAB is uiteraard 
vooral gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt.  Er bestaan initiatieven binnen het 
vormingswerk die inspelen op de behoefte aan ondersteuning bij levenskeuzes.  Toch blijft er 
nood aan meer uitgebouwde studiekeuzetrajectbegeleiding voor volwassenen na het 
leerplichtonderwijs.  Binnen het hoger onderwijs ondersteunen specifieke diensten voor 
studiekeuzebegeleiding de studenten maar in het volwassenenonderwijs is er geen 
vergelijkbare structuur (noch binnen de trajectbegeleiding van de CVO’s noch in een andere 
structuur).   

Binnen het volwassenenonderwijs en de Syntra dient onderzocht op welke ondersteunende 
diensten een cursist of een centrum een beroep kan doen voor studieloopbaanbegeleiding 
vanuit een globaal perspectief en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn.   

2.3.2 Verhogen van het kwalificatieniveau 

Omschrijving / beoogde resultaten 

Uit de maatschappelijke analyse van het punt 2.1. blijkt dat in de huidige samenleving van 
veel mensen een vrij hoog kwalificatieniveau wordt verwacht.  We stellen ook vast dat het 
debat over de verhoging van het kwalificatieniveau zowel in Nederland als in Frankrijk hoog 
op de agenda staat van zowel het onderwijs als het werkgelegenheidsbeleid. 

We willen hierbij focussen op zowel een verhoging van het kwalificatieniveau in het hoger 
onderwijs, het garanderen van een kwalificatie uit het secundair onderwijs aan alle 
leerplichtige jongeren en een verhoging van het kwalificatieniveau van middengeschoolden. 

 

1. Alle jongeren gekwalificeerd op het niveau van het secundair onderwijs  

Globaal gezien blijkt dat ongeveer 13% van de jongeren ongekwalificeerd het secundair 
onderwijs verlaat (in de betekenis van het 6de jaar van het secundair onderwijs succesvol 
afronden).  Op 100 leerlingen die het voltijds gewoon secundair onderwijs aanvatten, zijn er 
afgerond 35 die succesvol het ASO afwerken, 28 die het TSO of KSO en 19 die het 6de  
leerjaar van het BSO. Van de bijna 18 resterenden zijn er slechts een kwart die succesvol 
een z.g. deeltijdse vorming of deeltijds onderwijs afwerken 6.    

 

 

 

                                                 
6 J. Van Damme, G. Van Landeghem en H. Pustjens, Het ‘Hoger Beroepsonderwijs’: een kwantitatieve verkenning,  

Leuven, Steunpunt Loopbanen, 2007 (bijdrage te verschijnen in de probleemverkenning van de Vlor ov er “tertair onderwijs”).   
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Grafiek 1. Uitstroom uit het secundair onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een eerste vaststelling betreft de omschrijving van de notie “ongekwalificeerd” zijn.  De Vlor 
stelt vast dat er weliswaar heel wat voorbereidend studiewerk is gebeurd maar dat er geen 
algemeen geldende omschrijving bestaat voor Vlaanderen.  Om het debat zindelijk te kunnen 
voeren, is het wenselijk dit begrip zo te omschrijven dat het een maximaal 
inzetbaarheidsperspectief van de jongeren mee draagt.   

De Vlor stelt vast dat het secundair onderwijs te sterk gestructureerd is op grond van 
beschotten tussen onderwijsvormen om echte keuzeprocessen te bevorderen.  Jongeren 
kiezen te weinig vanuit een positieve keuze voor een bepaald kennisdomein of beroep.  Ze 
kiezen op grond van een uitsluiting van positieve keuzemogelijkheden (“waterval”). Deze 
keuzes op vroegere leeftijd zijn erg determinerend en ontsnappen ten dele aan de fases van 
conceptverheldering, horizonverruiming en een positief keuzeproces die noodzakelijke 
voorwaarden zijn voor een goede keuze.  

We stellen vast dat jongeren die ongekwalificeerd het onderwijs verlaten maatschappelijk erg 
kwetsbaar zijn.  Handelingsbekwaamheid/competentie en kwalificatie zijn steeds belangrijker 
geworden voor de ontwikkelingskansen die individuen op de arbeidsmarkt en in de bredere 
samenleving krijgen. Het verschil in ontwikkelingskansen uit zich in een grotere kans op 
inkomensverlies door ziekte, werkloosheid of voortijdig overlijden.   

Deze sociologische realiteit bepaalt ook het individuele traject dat een persoon aflegt 
doorheen de maatschappelijke instellingen en de kijk die hij heeft op de samenleving. De 
ervaren leefomstandigheden hebben een sterke invloed op zijn maatschappelijke attitudes. 
Hij kan een gevoel van wantrouwen ontwikkelen tegenover allerlei maatschappelijke 
instellingen. De kern van de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid is dat een 
cumulatie van negatieve ervaringen in de contacten met maatschappelijke instellingen, 
waaronder de school, de maatschappelijke integratie kan bemoeilijken. Dat kan nog worden 
versterkt door ervaringen van lotgenoten, de peergroep. 

ongekw.
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Een bijzondere doelgroep vormen jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs.  We 
stellen vast dat jongeren met functiebeperkingen het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.  
Door middel van de trajectbegeleiding van de BuSO-school lukt het om hen aan een eerste 
job te helpen maar we stellen tegelijk ook vast dat deze tewerkstelling niet duurzaam is.  
Sommigen slagen er heel moeilijk in om door te groeien naar een hoger competentieniveau.   
Het expliciteren van de waarde van alternatieve certificaten zoals voorzien op leerzorgniveau 
3 is noodzakelijk om leerlingen en ouders een juist beeld te schetsen van 
toekomstverwachtingen.  Bovendien moet via een continu overleg met de bedrijfswereld 
verdere inclusie op de arbeidsmarkt mogelijk gemaakt worden.   

 

2. Een verhoging van het aantal gekwalificeerden uit het hoger onderwijs 

Volgens de Vlaamse onderwijsindicatoren volgde 29 % van de Vlaamse beroepsbevolking 
een opleiding in het hoger onderwijs (BAMA-structuur) 7.  In de buurlanden probeert het 
beleid het aantal hoogopgeleiden verder te verhogen.    

Zoals hierboven aangegeven, vraagt een informatiemaatschappij een verhoging van het 
competentieniveau en vooral een toename van het aantal hoger opgeleiden.  Voor de Vlor is 
dit een van de belangrijke doelstellingen van het flexibiliseringsbeleid in het hoger onderwijs, 
met name dat het hoger onderwijs breder openstaat voor nieuwe doelgroepen zoals 
jongeren van allochtone afkomst, werkenden die alsnog een diploma hoger onderwijs willen 
behalen, mensen met functiebeperkingen, ….  Zonder zover te gaan als de buurlanden die 
hiervoor streefcijfers (50 % hoger opgeleid) vooropstellen, wil de Vlor dat een verdere 
democratisering van het hoger onderwijs een speerpunt van beleid is en blijft.  Dit blijkt ook 
uit de inspanningen van de Vlor op het vlak van de hogeronderwijsdeelname van jongeren 
van allochtone herkomst  8 en van jongeren met functiebeperkingen 9.  De Vlor stelt vast dat 
er een mogelijke valkuil schuilt in het feit dat jongeren in een flexibeler hoger onderwijs 
weliswaar credits behalen maar er niet in slagen deze om te zetten in een kwalificatie op het 
niveau van het hoger onderwijs.  Vooralsnog ontbreken gegevens over de omvang en de 
reikwijdte van het probleem.  

 

3. Een verhoging van het kwalificatieniveau van de middengeschoolden 

We stellen vast dat de behoefte toeneemt om het kwalificatieniveau van jongeren en 
volwassenen die het secundair onderwijs gekwalificeerd verlaten, zonder dat ze daarvoor 
een diploma uit het hoger onderwijs ambiëren.  Het toenemende succes van zevende 
specialisatiejaren is hiervan een uiting maar ook de vraag naar specialiserende opleidingen 
in het volwassenenonderwijs.   

Onderwijsgerelateerde werkpunten  

1. Alle jongeren gekwalificeerd op het niveau van het secundair onderwijs  

1. Een eenduidige omschrijving van de notie “ongekwalificeerd zijn” uitwerken die een 
duurzame inzetbaarheid van de jongeren ondersteunt.  Dit debat kan ook gekoppeld 
worden aan de uitwerking van een kwalificatiestructuur en van deelkwalificaties;  

                                                 
7 Vlaamse Onderwijsindicatoren in internationaal perspectief. Editie 2005.  Brussel, Departement Onderwijs, 2006.    
8 RAAD HOGER ONDERWIJS, Engagementsverklaring van het Vlaamse hoger onderwijs, 3 mei 2005.    
9 RAAD HOGER ONDERWIJS, Advies over de realisatie van inclusief hoger onderwijs, 13 juni 2006. 
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2. Valorisering van onvolledige leertrajecten gekoppeld aan mogelijkheden om deze te 
vervolledigen door middel van een EVC/EVK-beleid (ook in het leerplichtonderwijs) 
en tweedekansleerwegen binnen de onderwijssectoren.   Niet alle jongeren en 
volwassenen volgen een rechtlijnig onderwijsparcours: ze mislukken of veranderen 
van studierichting, ze maken hun opleiding niet af.  Toch beschikken ze over 
competenties die ze verworven hebben tijdens onafgewerkte leertrajecten.  Deze 
competenties moeten beter benut kunnen worden met het oog op een kwalificerend 
traject op het niveau van het secundair onderwijs;  

3. Een specifiek beleid van toeleiding naar het tweedekansonderwijs en 
tweedekansleerwegen in het volwassenenonderwijs.  De Vlor pleit ervoor dat de 
toeleiding naar tweedekansonderwijs met het oog op het behalen van een kwalificatie 
in het secundair onderwijs geïntensifieerd wordt.  De toeleiding naar een kwalificatie 
in het tweedekansonderwijs zou structureel deel moeten uitmaken van het 
begeleidingsaanbod van VDAB en andere ondersteuners van werkzoekenden.  De 
valorisering van trajecten van andere opleidingscircuits om een kwalificatie secundair 
onderwijs te behalen zou eveneens moeten worden versterkt;  

4. Een duidelijker benutting van deelkwalificaties op de arbeidsmarkt.  De Vlor hoopt dat 
de nog te ontwikkelen Vlaamse kwalificatiestructuur hiervoor antwoorden biedt.  Het 
is zeker nodig om aan jongeren duidelijke bewijzen mee te geven die omschrijven 
welke competenties ze al hebben verworven, ook als ze niet geslaagd zijn voor het 
geheel van de opleiding.  Een supplement bij de studiebewijzen naar het model van 
het diplomasupplement in het hoger onderwijs voor alle onderwijsniveaus en –
sectoren zou hiervoor een eerste aanzet kunnen zijn;  

5. Een veralgemening van het systeem van trajectbegeleiding en ondersteuning van de 
leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs;  

6. Een gericht beleid voor de overgang van school naar werk waarbij een veel sterkere 
ondersteuning mogelijk is van zwakkere groepen tijdens hun eerste werkervaring.  
Voor jongeren uit het BuSO is het zeker wenselijk om het leerperspectief binnen de 
trajecten voor integratie op de arbeidsmarkt (IBO) te versterken.   

2. Een verhoging van het aantal gekwalificeerden uit het hoger onderwijs 

1. De Vlor pleit voor een monitoring van de deelname van doelgroepen aan het hoger 
onderwijs en een strikte opvolging van het rendement, ook bij flexibele leertrajecten.  
De Vlor heeft over dit onderwerp een probleemverkenning opgezet.   

2. De Vlaamse Onderwijsraad pleitte in zijn advies over de conceptnota voor de 
financiering van het hoger onderwijs voor een systeem waarbij de uitsturende 
instelling deels haar financiering behoudt wanneer een student tijdens het eerste 
semester wordt doorverwezen naar een andere instelling 10. Dit vormt een aansporing 
voor de instellingen om studenten tijdig door te verwijzen.  Heroriëntering moet hierbij 
ruim gezien worden: niet enkel tussen instellingen maar ook heroriëntering naar een 
andere opleiding binnen dezelfde instelling. 

3. Voor de indicatoren die de financiering van studenten met functiebeperkingen in het 
hoger onderwijs zullen bepalen,  verwijzen we naar een advies dat de Raad voor het 
Hoger Onderwijs daarover voorbereidt.   

4. Een verhoging van het kwalificatieniveau van de middengeschoolden 
                                                 
10 Raad voor het Hoger Onderwijs. Advies over de conceptnota financiering hoger onderwijs  (versie 7 juni 2006), 6 juli 2006.   
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1. De uitbouw van een stelsel van tertiair onderwijs / hoger beroepsonderwijs moet een 
antwoord bieden op de professionaliseringsnoden van middengeschoolden na het 
secundair onderwijs.   

2. Uitbouw van rechtszekere aanvullingstrajecten en brugprogramma’s om de overstap 
tussen onderwijsniveaus te vergemakkelijken.   

2.3.3 Ondernemingszin in een maatschappelijk perspectief  

Omschrijving / beoogde resultaten 

De tekst van de competentieagenda pleit voor een versterking van de ondernemerszin in het 
onderwijs.  In andere dossiers pleitte de Vlor al voor een verbreding van het concept van 
ondernemerschap tot ondernemingszin.   

De Vlor ziet ondernemingszin als de bekwaamheid van een individu om ideeën om te zetten 
in handelen.  Het omvat creativiteit, innovatie en risico nemen evenals de vaardigheid om te 
plannen en projecten te beheren om doelen te bereiken.  De competentie ondersteunt het 
leven van elke dag thuis en in de samenleving.  Ze draagt bij tot succesvol functioneren, 
zowel binnen de professionele context als werknemers als zelfstandig ondernemer als in de 
persoonlijke context.  Het helpt werknemers om bewust te zijn van de context van hun werk 
en in staat te zijn om kansen aan te grijpen.   

Het gaat om pro-actief handelen (met inbegrip van vaardigheden zoals plannen, organiseren, 
managen, leiderschap en delegeren, analyse, communicatie, debriefing, evaluatie en 
opslaan).  Men moet individueel kunnen werken én in team samenwerken.  
Ondernemingszin  is gekenmerkt door initiatief, pro-activiteit, onafhankelijkheid en innovatie 
in het persoonlijke en sociale leven en op het werk.  Het omvat motivatie en vastberadenheid 
om doelen te bereiken, of het nu persoonlijke of gemeenschappelijke doelen zijn of doelen 
op het werk.   

In die zin pleit de Vlor voor een bredere en meer generieke benadering van 
ondernemingszin. 

Onderwijsgerelateerde werkpunten  

1. De competenties zoals verwoord in de omschrijving hierboven over ondernemingszin 
sluiten erg nauw aan bij de vakoverschrijdende eindtermen leren leren.  Een debat 
over ondernemingszin in onderwijs zou vanuit deze benadering moeten worden 
bekeken.   

2. De Vlor vindt dat ondernemerschap in de strikte betekenis van het woord in 
opleidingen moet worden meegenomen in die opleidingen tot kunnen leiden naar 
zelfstandig ondernemerschap 11.   

                                                 
11 Vier leden opteerden voor de volgende omschrijving : “De Vlor vindt dat ondernemerschap in de strikte betekenis van het 

woord in opleidingen moet worden meegenomen op voorwaarde dat het een competentie is die naar voren komt uit het 

beroepsprofiel“.   
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2.3.4 Een coherent stimuleringsbeleid voor levenslang leren 

Omschrijving / beoogde resultaten 

De Vlor dringt er ook op aan dat een samenhangend beleid van levenslang leren vorm krijgt 
op alle niveaus van beleid.  Coherentie tussen Vlaamse en federale regelgeving en tussen 
de verschillende bevoegdheidsdomeinen van Vlaanderen is absoluut noodzakelijk.  Bij wijze 
van voorbeeld verwijst de raad naar de problematiek van het betaald educatief verlof.   

De Vlor verwijst in deze naar het advies over het voorontwerp van decreet op het 
volwassenenonderwijs dat pas is afgewerkt in de Raad voor het Levenslang en Levensbreed 
Leren.  De Vlor hoopt dat dit decreet een basis biedt om het volwassenenonderwijs in de 
Vlaamse context een nieuw élan te geven.  De raad onderschrijft expliciet de opdrachten die 
het voorontwerp van decreet toekent aan het volwassenenonderwijs. Naast onderwijs 
organiseren, is dit ook: trajectbegeleiding organiseren, educatieve behoeften detecteren, 
streven naar samenwerking en afstemming van het aanbod, verworven competenties 
beoordelen en /  of certificeren, open leercentra organiseren, activerings- en 
keuzebegeleidingsactiviteiten organiseren, en een kwaliteitszorgsysteem ontwikkelen. 

In dat verband hoopt de Vlor dat de overheid voorziet in volwaardige financiering om de 
nieuwe opdrachten waar te maken.   

Onderwijsgerelateerde werkpunten  

1. Een dynamisch volwassenenonderwijs uitbouwen met inbegrip van de nodige middelen 
om nieuwe taken te kunnen opnemen;  

2. Een coherent en samenhangend sociaal beleid uitwerken voor levenslang leren dat de 
bestaande systemen integreert (betaald educatief verlof, opleidingscheques, 
studiefinanciering levenslang leren, …);  

3. De Vlor pleit ervoor om ook alternatieve vormen van levenslang leren meer kansen te 
geven.  Bij wijze van voorbeeld verwijzen we naar de basiseducatie die meer dan nu deel 
moet kunnen uitmaken van het netwerk dat scholen uitbouwen. Zij moet samen met de 
school kunnen zoeken naar manieren om kort geschoolde ouders actief te betrekken bij 
de school. Hier is alweer een specifieke vorm van maatwerk nodig dat er op gericht is 
ouders te ondersteunen bij de leerondersteuning van hun kinderen en bij hun participatie 
op de school. Basiseducatie kan kort geschoolde ouders de vaardigheden en 
competenties aanreiken om dit waar te maken.  De centra die hierin reeds expertise 
hebben, kunnen input leveren om deze samenwerking met de scholen verder te 
concretiseren 12.  

4.  De basiseducatie moet een veel prominentere plaats en erkenning krijgen als 
aanbodverstrekker in het kader van professionele redzaamheid. Het is belangrijk dat 
VDAB, SYNTRA, sectorfondsen, bedrijven en tewerkstellingsinitiatieven de basiseducatie 
kennen en erkennen als gespecialiseerde organisatie voor de verbetering van de 
geletterdheid bij kort geschoolde werkzoekenden en werkenden. Het plan geletterdheid 
kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren.  Basiseducatie moet vlot kunnen inspelen 
op vragen en doorverwijzingen van VDAB of bedrijven, hetzij met decretale middelen, 
hetzij met middelen uit contracten met partners. Een flexibelere modulaire structuur en 
maatwerk moeten hiervoor garanties bieden.  In vele gevallen gaat het hier niet om 

                                                 
12 RAAD VOOR HET LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN, Jaarlijks advies over de gewenste ontwikkelingen in de 

basiseducatie voor het schooljaar 2006 – 2007, 20 juni 2006.   
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groepen, maar om individuen die worden doorverwezen naar de basiseducatie. In dit 
kader vraagt de Vlor om een permanente instroom van cursisten, ook in modulair 
aangeboden cursussen, niet uit te sluiten 13. 

5. Uitbouw van een samenhangend Vlaams kwalificatiebeleid.  De Vlor stelt vast dat de 
ontwikkeling van een Vlaamse kwalificatiestructuur niet wordt vermeld in de 
competentieagenda.  Daarnaast zijn er ook nog andere ontwikkelingen die hiermee 
interfereren zoals het ECVET-systeem en ECTS, Europass e.d.  De Vlor dringt aan op de 
uitwerking van een globaal kwalificatiebeleid waarvan zowel de kwalificatiestructuur als 
een certificeringsbeleid deel uitmaken.    

6. Een EVC/EVK-beleid integreren in alle onderwijssectoren.   

a. Om de processen te ondersteunen en administratief beheersbaar te maken, is de 
ontwikkeling van instrumenten zoals het beheer van een portfolio aan te bevelen.  
Een portfolio in onderwijscontext moet worden benaderd als een persoonlijk werk- 
en hulpinstrument bij de groei in het leertraject.   

b. Een veralgemeende invoering van een “diplomasupplement” als onderdeel van 
een portfolio voor lerenden (bijv. Europass).   

7. De huidige regelgeving m.b.t. het certificeringsbeleid in het secundair onderwijs m.i.v. het 
DBSO moet ruimte laten om verworven competenties te valoriseren.   

 

2.4 Een partnerschap tussen onderwijs en de economische sectoren is dé kritische 
succesvoorwaarde om de competentieagenda te realiseren 

Omschrijving / beoogde resultaten 

De Vlor is van mening dat de bovenstaande maatregelen niet kunnen worden gerealiseerd 
zonder dat er een wederzijds partnerschap is tussen de economische sectoren en het 
onderwijs.  De Vlor vindt dat dit moet uitmonden in een win-win situatie tussen het onderwijs 
en de economische sectoren.  De intense samenwerking heeft te maken met  

1. het samen formuleren van de competenties vanuit de toekomstige arbeidscontext van de 
lerenden.  Dit laat de onderwijsverstrekkers toe om in hun curriculumontwikkeling 
rekening te houden met de competenties die de arbeidscontext voorop stelt en het geeft 
aan de economische sectoren de mogelijkheid om duidelijk te communiceren over de 
vereiste competenties.   

2. Werkplekleren is niet te organiseren vanuit onderwijs alleen.  Ondernemingen, de 
overheid en andere werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen opdat onderwijs 
beter kan inspelen op levensechte contexten.  Voor de ondernemingen heeft dit als 
voordeel dat jongeren een realistische kijk krijgen op de realiteit van een beroep en dat er 
een gericht aanwervingsbeleid kan worden gevoerd.   

3. Inbedding van een cultuur van levenslang leren voor leerkrachten in de loopbaan.   

a. In onderwijs moeten realistischer organisatorische en statutaire oplossingen 
worden gezocht en gevonden om leerkrachten effectief stage te laten lopen in de 

                                                 
13 RAAD VOOR HET LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN, Jaarlijks advies over de gewenste ontwikkelingen in de 

basiseducatie voor het schooljaar 2006 – 2007, 20 juni 2006.   
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arbeidscontext.  Dit veronderstelt dat de noodzakelijke voorwaarden worden 
gecreëerd opdat leerkrachten die stage lopen, in hun school kunnen worden 
vervangen.   

b. Realistische voorwaarden voor de aanwerving van zij-instromers vanuit de 
arbeidscontext in het onderwijs moeten uitwerkt worden.  

c. Ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid om leerkrachten stageplaatsen 
aan te bieden. 

4. Een afstemming met de economische sectoren met het oog op een levensecht 
assessment.  De geïntegreerde proef in bepaalde onderwijssectoren was hiervan een 
goed voorbeeld.   

5. Een valorisering van het civiel effect van opleidingstrajecten op de arbeidsmarkt.  We 
stellen vast dat er nog een inspanning moet worden geleverd om werkgevers te 
informeren over de betekenis van de studiebewijzen binnen onderwijs opdat ze deze 
zouden waarderen bij een aanwervingsbeleid.   

De Vlor wijst erop dat competentie-ontwikkelend onderwijs uitgaat van een visie op 
zelfsturing vanuit het individu dat verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces 
(kunnen en mogen handelen).  Binnen onderwijs worden stappen gezet om deze visie vorm 
te geven maar dit veronderstelt dat ook binnen de economische sectoren ruimte is voor 
zelfsturing en voor verdere competentie-ontwikkeling.  Competentie-ontwikkelend onderwijs 
veronderstelt dat autonomie en zelfsturing ook maatschappelijk worden gewaardeerd.  Het 
leidt tot heel wat fricties als de aangeleerde competenties niet op de werkplek mogen worden 
uitgeoefend.   

 

Onderwijsgerelateerde werkpunten  

1. Volgens de Vlor biedt de ontwikkeling van een kwalificatiestructuur een platform voor 
deze dialoog tussen onderwijs en de economische sectoren.  Betere communicatie 
tussen de partners van onderwijs en de sociale partners over de betekenis van 
kwalificaties om op die manier het civiel effect van opleidingen te verhogen.   

2. De Vlor vindt dat de wederzijdse engagementen inzake werkplekleren moeten 
worden geëxpliciteerd.  De sectorcommissies van de Vlor kunnen een bijdrage 
leveren bij de voorbereiding van dergelijke afspraken.   

3. Realistische vormen van evaluatie en assessment dienen, waar mogelijk, uitgebouwd 
te worden met medewerking van andere maatschappelijke sectoren.   
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