
Inleiding van Tijs Pijls; waarom hij tegen de stelling 'De term volwasseneneducatie moet 

worden afgeschaft' is.  

 

Nederland kent een lange historie van volwasseneducatie. Volwasseneducatie is een herkenbaar 

begrip geworden in Nederland en velen hebben via de volwasseneducatie gewerkt aan 

basisvaardigheden, inburgering en tweedekansonderwijs.  

Ik heb drie argumenten om te betogen dat de term volwasseneducatie moet blijven bestaan. 

 

1. Met het afschaffen van de term volwasseneneducatie verdwijnt het onderscheid tussen wat nu 

volwasseneducatie is en de rest van het onderwijsaanbod in Nederland. Hiermee verdwijnt de 

aandacht voor een doelgroep die speciale aandacht nodig heeft. 

2. Het argument onder 1 kent ook een andere kant. De term volwasseneneducatie moet blijven 

bestaan, maar dan wel vanuit een minder kneuterig imago. 

3. Het aanbod van volwasseneducatie ligt nu nog voor een groot deel bij roc’s. Volwasseneducatie 

vanuit een professionele organisatie onder verantwoordelijkheid van de overheid is van belang 

om de relatie te houden met beroepsgerichte vaardigheden. Met het verdwijnen van 

volwasseneneducatie verdwijnt deze verbinding die essentieel is. 

 

Ad 1: Volwasseneducatie kent een lange traditie en staat van dienst in Nederland. Veelal kwetsbare 

doelgroepen hebben een plek gevonden en gekregen binnen de volwasseneducatie. Vaak via 

tweedekansonderwijs. Kwetsbare doelgroepen hebben een eigen, herkenbare plek nodig. Zo niet, 

dan krijgen ze niet de aandacht die ze nodig hebben. Ik heb zelf tien jaar in het vormingswerk voor 

jongeren gewerkt. Begin jaren negentig is het vormingswerk afgeschaft en opgegaan in roc’s. 

Vanaf dat moment kon de doelgroep niet meer op maat bediend worden en dat gaat ten koste van 

de doelgroep. De term vormingswerk hadden ze in mijn ogen niet moeten afschaffen. Dat geldt ook 

voor de term volwasseneneducatie. Anders verdwijnt een vangnet voor kwetsbare doelgroepen. 

 

Ad 2: Zoals gezegd werkt het argument onder 1 ook de andere kant op, volwasseneneducatie 

wordt door veel werkgevers geassocieerd met analfabetisme, de zwakste (bijna zielige) doelgroep 

onderaan de participatieladder met verre afstand tot arbeidsmarkt, vaak in combinatie met andere 

problemen. Volwasseneneducatie is bijna synoniem geworden met laaggeletterdheid en 

analfabetisme. De wereld van de volwasseneneducatie is steeds meer de wereld van 

vrijwilligersorganisaties, bibliotheken en welzijnsinstellingen en staat veraf van beroepsonderwijs 

en employability. 

Bedrijven vinden het niet altijd een sexy onderwerp en willen er niet altijd mee geassocieerd 

worden. Ze leggen niet de link met leven lang leren en het upskillen van beroepsvaardigheden. Als 

we dit allemaal onder leven lang leren scharen dan zullen veel bedrijven afhaken. 

 

Ad 3: Om leven lang leren mogelijk te maken en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten is de 

verbinding tussen volwasseneneducatie en beroepsgerichte vaardigheden essentieel. Taal en 

basisvaardigheden zijn van belang, maar vooral in combinatie met het leren van een beroep. De 

positionering van volwasseneneducatie binnen een roc borgt deze verbinding en moet blijven 

bestaan. Een verantwoordelijkheid die je niet aan de markt moet overlaten maar moet beleggen bij 

de overheid. De term volwasseneneducatie moet blijven maar dan vanuit dat bredere perspectief 

anders wordt leven lang leren synoniem aan laaggeletterdheid of analfabetisme. 

 

Ik heb gepleit voor handhaving van de term volwasseneneducatie. Hiervoor heb ik 3 argumenten 

aangedragen: houdt een herkenbare voorziening in stand voor een doelgroep die dat nodig heeft. 

Doe dat wel professioneel en met een aanbod dat werkgevers aanspreekt. Op deze wijze kan 



gewerkt worden aan leven lang leren voor deze doelgroep. Gepositioneerd binnen een roc om de 

link met de beroepspraktijk te borgen onder verantwoordelijkheid van de overheid. 

 


