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VAN CONCEPT PRAKTIJK
&
VAN BLAUWDRUK          BELEID



EEN “VOLWASSENE” DIE LEERT

Gelooft in (aankunnen van) zelfverbetering

 Heeft een (levens)loopbaanbewustzijn

 Heeft minstens leerintenties

 Legt leervragen op tafel

 Vraagt om feedback & Leert van fouten

Ontwikkelt diverse leerstrategieën/-stijlen

Weet wanneer hij/zij wel of geen vooruitgang boekt

 Laat zien dat hij/zij leert en wil leren

 Krijgt ‘support” van betekenisvolle anderen
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… DAT IS NIET
DE DOORSNEE VOLWASSENE
IN EEN DOORSNEE LEEROMGEVING

‘If a strategy´s point of departure is the notion that 
adults are completely self-directed individuals in 
possession of the tools necessary to seize on adult 
education opportunities, 

then that strategy is doomed to widen, not 
narrow, the educational and cultural gaps in 
society.’ 

(Rubenson & Schuetze, 2000) 4



WELKE GAPS ?
 Participatiekloof: 8,2 % (2010) naar 6,8% (2012) naar 

8,7 % (2018) streefdoel EU 15%

 Sociale kloof: hoog/langgeschoolden nemen veel 

meer deel        dan laag/kortgeschoolden & 

staan maatschappelijk sterker

5

Adult participation in education and training is on 
average 40 percentage points lower among low-
educated adults – those that need it most- – than it is 
for highly educated ones. (OESO, 2019)
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Mattheus is een blijver … % 



WELKE GAPS ?

 Participatiekloof: 8,2 % (2010) naar 6,8% (2012) naar 8,7 % (2018)

streefdoel EU 15%

 Sociale kloof: hoog/langgeschoolden nemen veel meer deel        

dan laag/kortgeschoolden & staan maatschappelijk sterker

 Stimuleringskloof: het aanbodsdenken overheerst         

het denken en programmeren vanuit de 

volwassene als - potentiële en feitelijke – leerder 7



NODEN & « MODULES » 
LEERTRAJECTBEGELEIDING

 Verhelderen leerbehoeften, leervragen en verwachtingen

 Gebruik van educatieve databanken

 Assessment van de huidige kennis en competenties

 Vinden van een passend leeraanbod & van adequate 
randvoorwaarden

 Doorverwijzen, “warme overdracht” en “intake”

 Uitstippelen van een leertraject

 Doorlopen van een leertraject

 In naam van & samen met de kandidaat-lerende 
onderhandelen met een VTO-aanbieder
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WIE KAN WAT (DEELS) BIEDEN?

 Aanbieders opleiding, training & vorming en hun studie- en 
leerloopbaanbegeleidingsdiensten

 Arbeidsorganisaties en hun HRM- en HRD-diensten

 Vakbonden, beroeps-/vakorganisaties

 Loopbaancentra (planning, coaching, outplacement)

 VDAB & Werkwinkels

 Huizen van het Nederlands, Integratie en Inburgering

 Centra Leerlingenbegeleiding

 Sociale diensten (OCMW, CAW, CGGZ, Buurtwerken, …)

 Bibliotheken

 Collega’s, vrienden, kennissen, buren, …

 Leerwinkels
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BENADERING TOELEIDINGSPROCESSEN
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LEER-
VRAAG

EDUCATIEF
AANBOD



Vlaanderen: 12.91% - 4.89% - 35.96 %- 46.24%



EEN LEERVRAAG = 

een levendige behoefte om (bepaalde) kennis, 
inzichten, vaardigheden, houdingen en/of 
competenties te verwerven

waarbij iemand zich in staat acht om zinvol en 
functioneel deel te nemen (= self-efficacy)

aan een welbepaald leeraanbod & 
leeractiviteiten

en de nakende of huidige deelname inschat als 
een wenselijke + effectieve + “betaalbare” weg 
(= kosten-baten-balans)

om daarna beter optimaler te functioneren in 
zijn/haar (levens)loopbaan 12



13EEN LEERWINKEL

INFORMATIE
ADVIES

ANTWOORD VOOR WIE EEN LEERVRAAG HEEFT



ANTWOORD VOOR (NOG) WIE GEEN 

LEERVRAAG HEEFT?

14NOOD AAN EEN OPSTAPPUNT !?



WIE HEEFT WAAROM (NOG) 

GEEN EXPLICIETE LEERVRAAG?



OVERZICHT OBSTAKELS & REMMERS
Kritische Niet – kritische

Dispositionele  Gebrek aan vertrouwen

 Negatieve houding t.o.v. leren & 
opleiding

 Lage inschatting van mogelijke 
baten. 

 Gebrek aan ‘locus of control’

 Taal (Nederlands)

 Gebrek aan 
motivatie

Institutionele  Weinig flexibiliteit  Infotekorten

 Bereikbaarheid

 Totale kostprijs

Situationele  Tijd

 Gemis aan “sociale steun” 16
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Entiteit Status Ik had het te 
druk op het 
werk

De cursus of 
het 
programma 
werd 
aangebo_
den op een 
tijdstip of 
plaats die 
niet pasten

Deelname 
was te duur 
voor mij

Ik had geen 
tijd 
vanwege 
zorg voor 
kinderen of 
famiale
verantwoor_
delijkheden

Gebrek aan 
steun van de 
werkgever

Iets 
onverwachts 
belette me  
deel te 
nemen

Ik voldeed 
niet aan de 
voor_
waarden

Andere 
redenen

Gemiddeld
OESO

Deelnemer
Niet-dlnr.
Totaal

34
22
30

13
8
12

14
15
14

12
21
15

9
5
8

3
6
4

2
4
3

13
20
15

Vlaanderen Deelnemer
Niet-dlnr.
Totaal

37
20
32

19
14
18

5
5
5

16
31
20

7
3
6

3
6
4

1
3
2

12
18
14

Redenen (%) opgegeven om niet en niet meer deel te 
nemen aan leeractiviteiten (Tabel C6.5, OECD, 2014)



EEN ANTWOORD VOOR (NOG) WIE GEEN 
LEERVRAAG HEEFT?
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EEN AANLOOPPROCES VAN
LEERTRAJECT-BEGELEIDING
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Behoefte Leerbehoefte Leerintentie Leervraag



EEN “LEERWINKEL” OP HET KNOOPPUNT
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NETWERK & PARTNERSCHAPPEN

MODULES LEERTRAJCETBEGELEIDING



LEERWINKEL: 
HET NODIGE & HET EIGENE 

 Niet-aanbod-gebonden, niet-belangengebonden & niet-sanctie-
gebonden

 Open voor alle vragen i.v.m. leren van volwassenen

 Bijzondere inspanningen voor “kwetsbare”groepen

 Lage drempel qua locatie & gepersonaliseerd onthaal

 Outreach acties

 Up to date-kennis van het ganse leer/educatieve landschap

 Deskundig in toeleidingsprocessen & leerbegeleidingmodules

 Knooppunt in netwerken

 Signaalgever naar aanbieders en overheid

 Structureel erkende actor 21



HOE ZIET U DE ROL & DE PLAATS
VAN DE LEERWINKELS?

22

HOE ZIET U UW ROL & PLAATS IN HET 
NETWERK VAN TOELEIDING & 
LEERTRAJECTBEGELEIDING?

QUID HET VLAAMS REGEERAKKOORD?


