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Aanbevelingen
1. Het volwassenenonderwijs biedt 

geweldige kansen, maar is vaak 
nog te weinig zichtbaar

2. Het volwassenenonderwijs is 
en blijft voor iedereen

3. Een leertrajectbegeleiding op maat

4. Een ruime focus blijven houden

5. Incentives voor krachtenbundeling 
en kwaliteitszorg

6.  Een duidelijk beleids- en werkkader

7. ... met de nodige beweegruimte 

8. Structureel evalueren 
om kwaliteit te blijven bieden 

9. Flexibel samenwerken met bedrijven 

10. Infrastructuur en uitrusting op maat 

WAAROM Levenslang leren?
Levenslang leren staat al decennialang op de beleidsagenda, maar nu de digitale 
(r)evolutie ons hele leven, leren en werken verandert, wint levenslang leren nog aan 
belang.

Er rolt een schokgolf over de arbeidsmarkt. Nu nog traag, straks onontkoombaar. 
De schreeuw om gespecialiseerde technische en informaticaprofi elen klinkt 
steeds luider. Tegelijk kan een groeiende groep - vooral oudere - werknemers niet 
meer volgen.’ (De Tijd - 19 januari 2019)

Het idee van ‘verplicht op de schoolbanken tot 18 en daarna zien we wel’ is niet 
meer genoeg. Als we in de digitale en geautomatiseerde wereld blijvend zinvolle 
jobs willen en als we verwachten dat elke burger ten volle aan onze maatschappij 
kan blijven deelnemen, dan moeten we voluit de kaart trekken van een leven lang 
leren, bijleren en experimenteren.

België hinkt zwaar achterop in leren en werken. In 2016 volgde gemiddeld 
6,9 procent van de Belgische werknemers een opleiding. In Finland, Denemarken en 
Zwitserland schommelt dat rond 30 procent. Er is dus nog werk aan de winkel.

Aandeel jobs dat bedreigd wordt door automatisering in OECD-regio’s
Percentage meest bedreigde jobs, meest en minst performante regio’s, 2016
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Ze doen dat op een unieke manier, waardoor leren geen verplichte oefening is, 
maar een avontuur dat smaakt naar meer. Zo werken de lesgevers op maat van de 
lerenden en hun omgeving. De lerenden zien daardoor meteen de meerwaarde van 
de aangereikte leerstof en hoe ze die in hun dagelijkse leven kunnen toepassen.

De CVO’s en CBE’s zorgen ook voor persoonlijke begeleiding en stimuleren 
lerenden om te blijven leren. Deze krijgen zo niet alleen leerstof mee, maar vooral 
een leercultuur. Een eerste opleiding bij een CVO of CBE is dan ook vaak een opstap 
naar verdere leertrajecten. 

Een niet te onderschatten troef van het volwassenenonderwijs tot slot, is de 
onderwijskwalificering die lerenden krijgen. Deze staat niet alleen garant voor een 
hoge kwaliteit (onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap), maar zorgt meteen 
ook voor een niet onbelangrijk maatschappelijk effect. Met een diploma krijg je nog 
altijd meer deuren geopend, zowel in de arbeidsmarkt als de maatschappij.

WAAROM volwassenenonderwijs?
Hoewel leren, leven en werken steeds meer door elkaar zullen lopen, blijft het 
formele volwassenenonderwijs een cruciale factor en actor: met de opgebouwde 
kennis, expertise en netwerken biedt het volwassenenonderwijs een stevige 
uitvalsbasis om lerenden op weg te zetten en ervoor te zorgen dat ze zich een 
leercultuur eigen maken. 

De Centra voor Volwassenenonderwijs en Basiseducatie (CVO’s/CBE’s) leveren 
grote inspanningen om iedereen kansen te geven om levenslang en levensbreed 
te leren. Deze centra staan voor opleidingen met een duurzame certificering 
en kwalificering. De focus ligt daarbij niet enkel op het klaarstomen voor het 
uitoefenen van een beroep. De centra hebben ook de expliciete opdracht om bij te 
dragen tot persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijk functioneren, ... 

Voor het volwassenenonderwijs is levenslang leren dan ook een echte hefboom om 
mensen lang(er) zinvol te laten deelnemen aan werk of maatschappij. De CVO’s en 
CBE’s gaan daarom 100 % voor leren leren, leren werken en leren (samen)leven. 

Werkzaamheidsgraad & studieniveau



6

WIE: aanbevelingen

1. Het volwassenenonderwijs biedt geweldige kansen, maar is vaak nog te weinig 
zichtbaar

 We kunnen vanuit het werkveld nog veel meer samen laten zien hoe belangrijk 
levenslang leren is en welke meerwaarde volwassenenonderwijs daarbij biedt. 
We verwachten ook van de diverse beleidsniveaus, Vlaams, provinciaal en lokaal, 
dat zij volwassenenonderwijs in de kijker helpen zetten als de ideale manier 
om altijd mee en voorop te kunnen blijven, op welk moment ook in je carrière of 
leven en ongeacht je achtergrond.

2. Het volwassenenonderwijs is en blijft voor iedereen
 Volwassenenonderwijs moet voor iedereen haalbaar zijn. We ijveren daarom 

voor een breed toegankelijk leerrecht als belangrijke hefboom voor participatie 
in werk en maatschappij. Kansengroepen dienen niet alleen geïnformeerd 
te worden over het aanbod, maar ook extra stimulansen te krijgen om in te 
stappen. Betaalbaarheid, aandacht voor differentiatie en extra kansen, brede 
geletterdheid, ... blijven cruciaal. 

3. Een leertrajectbegeleiding op maat
 We vragen meer zorg en omkadering voor leertrajectbegeleiding bij volwassenen. 

Willen we de slaagkansen en de efficiëntie nog verhogen, dan moeten we voluit 
kunnen inzetten op gepersonaliseerde trajecten die rekening houden met 
eerder of anders verworven kennis en competenties, informeel leren, ... Een 
professioneel uitgebouwde screening, oriëntatie, leeradvies en begeleiding zijn, 
ook bij volwassenen, kritische succesfactoren.

4. Een ruime focus blijven houden
 Bij het toeleiden van mensen naar opleidingen mag niet alleen de 

arbeidsmarktkrapte als criterium spelen. Heel wat mensen krijgen nu amper 
de tijd om een kwalitatieve opleiding te volgen waardoor ze duurzaam aan het 
werk kunnen. Daarom willen we vanuit het volwassenenonderwijs kunnen blijven 
investeren in brede, duurzame en kwalitatieve opleidingen die mensen meer 
garanties bieden op zinvol werk, ook op lange termijn. 

Voor WIE gaan en staan we?
Het volwassenenonderwijs is er voor elke (jong)volwassene die wil blijven leren, 
bijbenen of alsnog een diploma secundair onderwijs wil halen. De deuren van de 
CVO’s en CBE’s staan open voor alle volwassenen met een leervraag, ook voor wie 
leren niet altijd evident is (anderstaligen, laaggeschoolden, gedetineerden, ...). Het 
volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen brengt jaarlijks tienduizenden mensen op 
de been die een opleiding of traject volgen:

Cursisten in het volwassenenonderwijs (VWO)

Cursistenprofiel in West-Vlaanderen

Uit deze grafiek kan je het profiel van de cursisten basiseducatie en 
volwassenenonderwijs afleiden. De respectievelijke aandelen binnen de populatie 
van beide onderwijsvormen worden vergeleken met de aandelen die we vaststellen 
binnen de totale bevolking. Zo kunnen we uit de grafiek afleiden dat vrouwen meer 
dan gemiddeld deelnemen aan het volwassenonderwijs, dat cursisten meer dan 
gemiddeld tot de actieve bevolking (25-59 jaar) behoren en dat de cursisten meer 
dan gemiddeld een niet-Belgische nationaliteit hebben.  
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In de CVO’s kan je een brede waaier van modulaire opleidingen volgen op het niveau 
van het secundair onderwijs. Het aanbod omvat maar liefst 32 studiegebieden en gaat 
van algemene vorming tot beroepsgerichte opleidingen. Je kan er ook een volwaardig 
diploma secundair onderwijs halen. 

CVO-studiegebieden in West-Vlaanderen, 2017-2018  
(% op basis van het aantal gevolgde modules)

De CBE’s richten zich tot 18-plussers die weinig schoolopleiding hadden en vaak 
problemen hebben met lezen, schrijven of rekenen. De cursussen zijn op het niveau 
lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs. Je leert er basisvaardigheden 
zoals Nederlands als tweede taal (NT2), opstap Frans en Engels, wiskunde, 
persoonlijke vaardigheden, lees- en schrijfvaardigheden en computerlessen.

Studiegebieden op het niveau van basiseducatie in West-Vlaanderen, 2017-2018
(% op basis van het aantal gevolgde modules)

WAT heeft het 
volwassenenonderwijs 
te bieden?
Het volwassenenonderwijs is ook in West-Vlaanderen volop in beweging. Het 
aanpassen naar de evolutie van schaalvergroting zorgt voor een wijziging in het 
landschap en brengt bijzondere uitdagingen met zich mee, zowel inhoudelijk, 
organisatorisch, financieel als personeelsmatig. 

Begin 2019 staat het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen voor een bundeling 
van negen CVO’s en twee CBE’s: 

• CVO Avelgem
• CBE Brugge-Oostende-Westhoek
• CVO Creo
• CVO CERVO-GO!
• CVO De Avondschool
• CVO 3 Hofsteden
• CBE Kortrijk-Roeselare
• CVO IVO
• CVO MIRAS
• CVO SNT Brugge
• CVO SVG (campus Spermalie, campus VTI Brugge, campus CVOSG)
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de 10 grootste studiegebieden binnen het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen op niveau 
SVWO, 2017-2018 (aandeel tov gevolgde modules) 
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Nederlands tweede taal – gevolgde cursussen schooljaar 2017-2018
West-Vlaanderen

CBE CVO Eindtotaal

Alfabetisering Nederlands tweede taal 2.112 0 2.112

Nederlands tweede taal 1.344 11.293 12.637

3.456 11.293 14.749

In West-Vlaanderen werden 14.749 cursisten in de diverse opleidingsonderdelen 
Nederlands Tweede taal geteld. Bijna een kwart van deze cursisten volgden 
deze opleiding in de Centra voor Basiseducatie.

Het volwassenenonderwijs heeft een heel unieke aanpak van lesgeven, 
begeleiden en omkadering. De instapdrempel is laag, zowel financieel als 
qua voorwaarden. De groepen lerenden zijn klein en de leerkrachten zorgen 
voor lessen op maat van de lerenden en hun omgeving, zodat ze meteen de 
praktische toepassingen en meerwaarde zien. Dit maakt dat ook lerenden 
die niet goed aarden in een typische leeromgeving (of die nooit gekend 
hebben) er zich thuis voelen en goesting krijgen in leren en blijven leren.

WAT: aanbevelingen
5. Incentives voor krachtenbundeling en kwaliteitszorg
Om de lerenden een zinvol en kwaliteitsvol aanbod te kunnen geven, moeten 
we de krachten bundelen. Dit biedt meteen ook kansen op doorgedreven 
professionalisering, een grotere draagkracht en een sterkere positionering 
naar buiten toe. De fora voor volwassenenonderwijs zijn een eerste belangrijk 
instrument om elkaar te ontmoeten en beleidsmatig de vinger aan de pols te 
houden. Daarnaast is er nood aan extra incentives voor afstemming, coherentie en 
samenwerking. 
We vragen ook het nodige personeelskader om de werking organisatorisch goed te 
kunnen onderbouwen en kwaliteitszorg te kunnen garanderen.

6. Een werkkader met uitdagingen
Op korte termijn staat het volwassenenonderwijs voor een aantal uitdagingen, zoals 
onder meer:
• een duidelijk ‘Erkenning Verworven Competenties’-beleid met passende 

afspraken
• een kader rond de screening van werklozen, anderstaligen, … die voor opleiding 

in aanmerking komen
• scenario’s rond thema’s zoals de opstart van een OnderwijsKwalificerend 

OpleidingsTraject (OKOT), duaal leren of werkplekleren, ...
• afspraken rond het verstrekken van certificaten met civiel effect op de 

arbeidsmarkt
• een passend personeelskader met flexibele beleidsruimte.

7. … met de nodige beweegruimte
Stabiliteit en duurzaamheid van regelgeving en beleid zijn belangrijk, maar 
er moet ook ruimte zijn voor lokaal en regionaal initiatief. Willen we als 
volwassenenonderwijs een blijvende meerwaarde bieden, dan moeten we flexibel 
kunnen inspelen op zowel typisch regionale vragen en noden als op brede, nieuwe 
maatschappelijke trends. Met een regelluw kader of bijvoorbeeld projectsubsidies 
(bv. i.k.v. innovatie) kunnen de centra korter op de bal spelen.
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De WERELD van de lerende
De lerende staat niet op zich, maar is met twee voeten verankerd in een brede 
omgeving van familie, thuis, school, werk, vrienden (offline en online), hobby’s, ... 
Die aparte werelden raken hoe langer hoe meer verweven en vormen één breed 
ecosysteem. Leren en werken verlopen niet meer netjes lineair, maar gelijktijdig, 
een leven lang. 

Ook het volwassenenonderwijs staat niet alleen als aanbieder van onderwijs. 
Meer en meer wordt samengewerkt tussen CVO’s en CBE’s en met andere 
opleidingsaanbieders zoals VDAB of Syntra om het aanbod en de trajecten 
voor de lerenden zo goed mogelijk uit te bouwen. Op die manier kunnen de 
CVO’s en CBE’s een antwoord bieden op de mismatch tussen opleiding en 
werkveld.
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De WERELD van de lerende: 
aanbevelingen
8. Structureel evalueren om kwaliteit te bieden
Samenwerken betekent ook leren van en met elkaar. Een jaarlijkse, structurele 
evaluatie van samenwerking met diverse organisaties (VDAB, Syntra, hoger 
onderwijs, …) is dan ook geen overbodige luxe. Het maakt het makkelijker om 
knelpunten bij diverse instanties en beleidsniveaus sneller en gerichter aan te 
kaarten en naar verbeterpunten toe te werken. 
Bij de betrokken partners en overheden rekenen we op eenzelfde openheid en 
bereidheid om structureel werk te maken van kwaliteitsbewaking, zodat we de 
lerenden maximaal kunnen blijven ondersteunen. 

9. Flexibel samenwerken met bedrijven
De afstand tussen bedrijven, CVO’s en CBE’s mag best nog wat kleiner. Besturen 
en mandatarissen kunnen daarin als ambassadeurs van het volwassenenonderwijs 
een helpende hand bieden. Zij zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in omgevingen 
waarin ook veel bedrijven te vinden zijn en kunnen via die contacten heel wat zaken 
op gang trekken. Maar de CVO’s en CBE’s moeten dan wel flexibel kunnen inspelen 
op (vaak acute) vragen vanuit de privésector via bijvoorbeeld nieuwe opleidingen of 
samenwerkingstrajecten (zie ook aanbeveling 7). 

10. Infrastructuur en uitrusting op maat
Om de overstap tussen leren en werk, en werk en leren te vergemakkelijken, 
zijn voldoende en actuele infrastructuur en uitrusting nodig. Ook hierin kunnen 
werkveld, volwassenenonderwijs en andere partners elkaar ondersteunen, 
bijvoorbeeld door het delen van infrastructuur en faciliteiten voor de lerenden. 
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Tot slot: het volwassenenonderwijs 
staat klaar!
De wereld is in volle verandering. Leven, leren en werken lopen steeds meer 
door elkaar. Het volwassenenonderwijs wil vanuit zijn sterke traditie, ervaring en 
netwerken, lerenden blijven voorbereiden op werkveld en maatschappij, hoe anders 
die er morgen ook mogen uitzien. 

Om dat te kunnen doen, hebben de CVO’s en CBE’s in West-Vlaanderen nood aan 
een sterk en betrokken beleid gericht op levenslang en levensbreed leren, een 
duidelijk en flexibel kader, voldoende personele en financiële middelen, en extra 
stimulansen voor samenwerking en netwerking.

Investeren in meer slagkracht en draagkracht van het volwassenenonderwijs is meteen 
ook investeren in meer leer-kracht bij volwassenen, zodat zij (nog meer) kunnen blijven 
bijdragen aan de maatschappij, niet alleen vandaag, maar een leven lang.

Bronnen en inspiratie
• Memorandum Tweedekansonderwijs 
 www.tweedekansonderwijs.be/memorandum.html

• Aanbevelingen voor een geletterde gemeente, en hoe de Centra voor 
Basiseducatie u daarbij kunnen helpen

 issuu.com/basiseducatie/docs/memorandum_netwerk_basiseducatie_bi

• Vlaamse Regering, Visie 2050 - Transitie levenslang leren 
 www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-levenslang-leren

• Vlaamse Regering, Beleidsbrief Onderwijs 2018-2019
 www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/

document/0901355780260d8c

• OECD, Job Creation and Economic Development 2018
 Preparing for the Future of Work
 www.oecd.org/cfe/job-creation-and-local-economic-development-26174979.htm

• www.onderwijs.vlaanderen.be
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