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Levenslang leren in West-
Vlaanderen: voor elk wat wils
Tanja Termote • sociaaleconomisch beleid, WES

Heeft u ze in de vakantie ook ontvangen, de kleurrijke folders van verschillende opleidingsinstan-
ties, met een uitgebreid overzicht aan mogelijkheden om opleidingen te volgen? PC-initiatie in 
Tielt, verkooppsychologie en -technieken in Brugge, voetverzorging in Veurne, sociaal-cultureel 
werk in Kortrijk, … Het kan allemaal.
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In West-Vlaanderen staan heel veel oplei-
dingsverstrekkers dagelijks in voor het ver-
schaffen van onderwijs aan volwassenen. 
Tellen we alleen al de opleidingsinstanties 
die erkend zijn in het kader van de oplei-
dingscheques, dan komen we uit op 288 
centra in West-Vlaanderen en 1.701 op-
leidingscentra in Vlaanderen. Het aanbod 
van deze centra is immens. Ze proberen 
te voldoen aan de opleidingsvraag van 
bedrijven en individuen. Deze vraag kan 
arbeidsmarktgerelateerd zijn en dus recht-
streeks of onrechtstreeks in verband staan 
met de huidige of toekomstige job van de 
participanten, maar kan evengoed volledig 
losstaan van de job. In dit artikel geven we 
een overzicht van enkele belangrijke pu-
blieke spelers op het vlak van levenslang 
leren in de provincie West-Vlaanderen. De 
private opleidingsverstrekkers worden bui-
ten beschouwing gelaten.

Overzicht publieke 
opleidingsverstrekkers
Schema 1 biedt een overzicht van de be-
langrijkste publieke opleidingsverstrek-
kers. We maken een onderscheid tussen 
opleidingsverstrekkers met een belangrijk 
aanbod aan arbeidsmarktgerichte op-
leidingen en opleidingsverstrekkers met 
voornamelijk een niet-arbeidsmarktgericht 
aanbod. 

Volwassenenonderwijs

 ❱ Centra voor volwassenenonderwijs
Het onderwijs in de centra voor volwasse-
nenonderwijs (CVO’s) is onderwijs los van 
de initiële onderwijsloopbaan. Het stelt de 
cursisten in staat om een erkend diploma, 
getuigschrift of certificaat te behalen. Vol-
wassenen van minimum 18 jaar en jonge-
ren die aan de voltijdse leerplicht voldaan 
hebben, mogen zich inschrijven. Naarge-
lang de gekozen cursus kunnen er ook 
specifieke toelatingsvoorwaarden zijn1. 

Het volwassenenonderwijs in de cen-
tra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) 
bestaat uit twee niveaus: het secundair 
volwassenenonderwijs en het hoger be-
roepsonderwijs van het volwassenenon-
derwijs. Tot dit laatste niveau behoren 
opleidingen die zich situeren tussen het 
secundair onderwijs en een professionele  

 
 
 
bachelor. Ze leiden tot het diploma van 
gegradueerde indien ze meer dan 900 les-
tijden omvatten.

Tot het secundair volwassenenonderwijs 
behoort ook het vroegere tweedekanson-
derwijs. Deze opleiding biedt volwassenen 
van minimum 18 jaar de kans om nog een 
diploma secundair onderwijs te behalen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt standaard 
1 euro per lestijd maar er worden vrijstel-
lingen voorzien voor wie het financieel 
wat moeilijker heeft. 

De provincie West-Vlaanderen telt 18 cen-
tra voor volwassenenonderwijs. Deze cen-
tra beschikken over heel wat lesplaatsen 
(zie kaart 1). Afstand tot en bereikbaar-
heid van de opleidingsplaats zijn immers 
van cruciaal belang voor de bevolking. 
Uit de enquête naar de deelname van de 
West-Vlaamse bevolking aan opleidingen 
blijkt immers dat de meeste mensen be-
reid zijn om zich 15 tot 30 minuten te ver-
plaatsen voor het volgen van opleidingen.

 ❱ Centra voor basiseducatie
Naast het secundair volwassenenon-
derwijs en het hoger beroepsonderwijs 
van het volwassenenonderwijs - beiden 
georganiseerd door de centra voor vol-
wassenenonderwijs - bestaat het volwas-
senenonderwijs nog uit een derde niveau, 
met name de basiseducatie, georganiseerd 
door de centra voor basiseducatie (CBE’s).

De kerntaak van de centra voor basisedu-
catie is het terugdringen van de laaggelet-
terdheid en laaggecijferdheid.

Bij basiseducatie kunnen volwassenen met 
een beperkte of onafgewerkte school-
loopbaan hun basisvaardigheden opfris-
sen en versterken.

Hiertoe worden opleidingen aangeboden 
in zeven leergebieden2:
 Ì taal: Nederlands moedertaal; 
 Ì taal: Nederlands voor anderstaligen; 
 Ì taal: alfabetisering in het Nederlands als 
tweede taal; 

 Ì rekenen/wiskunde; 
 Ì algemene vorming; 
 Ì computer;
 Ì opstap Frans en Engels.

Aanbod geheel of voor een 
groot deel 

arbeidsmarktgerelateerd

Aanbod niet of 
nauwelijks 

arbeidsmarktgerelateerd

Volwassenenonderwijs
• centra voor volwassenen-

onderwijs (CVO)
• centra voor basiseducatie (CBE)

Hoger onderwijs
• hogescholen
• universiteiten

Andere
• deeltijds kunstonderwijs 

(academie)
• ...

VDAB

Sociaal-cultureel vormings-
werk

Andere

Syntra West

Schema 1
Overzicht van de belangrijkste publieke opleidingsverstrekkers in West-Vlaanderen
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Cursisten betalen geen  inschrijvingsgeld, 
alleen kopiekosten of het cursusboek.

Er zijn 13 centra voor basiseducatie 
verspreid over Vlaanderen en Brussel, 
waarvan  2 in West-Vlaanderen: CBE 
Brugge-Oostende-Westhoek en CBE Kort-
rijk-Roeselare. Op kaart 1 is de spreiding 
van hun lesplaatsen over de provincie 
weergegeven.

VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling en Beroepsopleiding (VDAB) levert de 
nodige inspanningen om de aanpasbaar-
heid van de Vlaamse werkzoekenden, 
werknemers en werkgevers te bevorderen. 
Ze biedt hen zo de nodige ondersteuning 
en begeleiding op een veranderende ar-
beidsmarkt. De 17 West-Vlaamse compe-
tentiecentra vormen een belangrijke pijler 
bij de uitbouw van deze dienstverlening 

voor werkzoekenden, werknemers en 
werkgevers.

In de competentiecentra krijgt iedere per-
soon de mogelijkheid om zich gedurende 
zijn of haar professionele loopbaan te in-
formeren, te (her)oriënteren, om- en bij te 
scholen en vaardigheden of talenten te la-
ten valoriseren en certificeren. Bij dit alles 
is een evenredige participatie van de kan-
sengroepen voor de VDAB een prioritaire 
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Kaart 1
Lesplaatsen van CVO, CBE, VDAB en Syntra West in West-Vlaanderen

Bron: Syntra, VDAB, administratie volwassenenonderwijs, FOD Economie, verwerking WES.
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zorg3. De opleidingen die door de VDAB 
georganiseerd worden, gebeuren in eigen 
beheer of in samenwerking met deskun-
dige publieke en private partners.

Op kaart 1 is de spreiding van de 17 
competentiecentra in West-Vlaanderen 
weergegeven.

Syntra West
Syntra West is het vormingsinstituut voor 
kleine en middelgrote ondernemingen. 
Het opleidingsinstituut werd in 1960 op-
gericht onder de naam Vormingsinstituut 
voor KMO. Sinds 2002 draagt het de naam 
Syntra West. 

Syntra West staat voor ‘meer en beter le-
ren ondernemen in de KMO’4. De organi-
satie biedt opleidingen aan in een 20-tal 
sectoren, zowel in dag- als in avondon-
derwijs, in zes campussen verspreid over 
heel West-Vlaanderen (zie kaart 1). De 
aanpak is praktijkgericht. Syntra West 
leidt vooral medewerkers, kaderleden en 
bedrijfsleiders uit de KMO’s op, maar ook 
organisaties uit de social profi tsector en 
overheidsinstellingen doen een beroep op 
de knowhow van Syntra West.

De lesgevers bij Syntra West zijn 
overwegend ervaren mensen uit de 
beroepspraktijk.

Hoger onderwijs
West-Vlaanderen telt 1 universiteit, 
K.U.Leuven campus Kortrijk (KULAK), 
en 3 hogescholen: KATHO, Howest en 
KHBO. Voor elk van deze instellingen is 
permanente vorming een belangrijke pij-
ler en een wezenlijke onderwijsopdracht. 
Het kan gaan om kort- en langlopende 

opleidingen, studiedagen of  seminaries. 
Hun navormingsaanbod laat iedereen die 
door studie of ervaring een hoger on-
derwijsniveau heeft, toe om zijn kennis, 
talent en professionele competenties te 
onderhouden, te actualiseren of verder te 
ontplooien. 

De instellingen hebben ook een aanbod 
afstandsonderwijs. Op eigen tempo en in 
combinatie met werk, gezin of een andere 
studie, kan men, via begeleide zelfstudie, 
een volwaardig bachelor- of masterdiplo-
ma behalen.  

Sociaal-cultureel vormingswerk
Sociaal-cultureel vormingswerk is de ver-
zamelnaam voor allerlei sociaal-culturele 
organisaties en bewegingen die cursus-
sen, lezingen, debatavonden, tentoonstel-
lingen, uitstappen, … op touw zetten die 
de deelnemers kansen geven om zichzelf 
te ontplooien, mensen te ontmoeten en 
boeiende ervaringen op te doen. 

De belangrijkste actoren zijn de centra van 
Vormingplus. Zij organiseren een waaier 
aan activiteiten en bieden de volwassenen 
de mogelijkheid om zich in hun vrije tijd 
verder te ontwikkelen en hun persoonlijke 
en sociale competenties te vergroten. De 
Vormingpluscentra garanderen, elk bin-
nen hun eigen regio, een breed en boei-
end aanbod aan vormingsinitiatieven, dat 
voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, 
betaalbaar en zinvol is. Het aanbod speelt 
in op maatschappelijke ontwikkelingen en 
omvat die thema’s die relevant zijn voor de 
inwoners van de regio. Het aanbod in de 
Vormingpluscentra is zeer divers en kan te 
maken hebben met actualiteit en samenle-
ving, wetenschap en technologie, persoon 

en relatie, fi losofi e en zingeving, kunst 
en cultuur, gezondheid en milieu, … De 
Vormingpluscentra hebben ook speciale 
aandacht voor maatschappelijk kwetsbare 
groepen en voor mensen met specifi eke 
educatieve noden. 

In West-Vlaanderen zijn er drie centra: 
Vormingplus Brugge, Vormingplus Oost-
ende-Westhoek en Vormingplus Midden- 
en Zuid-West-Vlaanderen. 

Opleidingsaanbod 
Tabel 1 biedt een overzicht van het aantal 
deelnames en het aantal lesurencursist5 
van de belangrijkste publieke opleidings-
verstrekkers in West-Vlaanderen. Van de 
hogescholen beschikken we evenwel en-
kel over gegevens voor KATHO, niet voor 
KHBO en Howest. Van het sociaal-cultu-
reel vormingswerk worden enkel gegevens 
van Vormingplus weergegeven. 

De drie grootste publieke spelers op het 
vlak van levenslang leren zijn het volwas-
senenonderwijs in de centra voor vol-
wassenenonderwijs en de centra voor 
basiseducatie, de VDAB en Syntra West. 
Hieronder wordt het aanbod van deze drie 
actoren verder toegelicht.

Volwassenenonderwijs
 ❱ Centra voor volwassenenonderwijs

De CVO’s nemen het grootste aandeel 
van de deelnames en lesurencursist voor 
hun rekening. Ze tellen ongeveer 120.000 
deelnames en meer dan 7 miljoen lesuren-
cursist per jaar. 

Figuur 1 toont de verdeling van het 
aantal lesurencursist over de studiege-
bieden en studieniveaus. Het secundair 

Tabel 1 
Vergelijking van het aanbod aan levenslang leren in een aantal publieke opleidingscentra in de provincie West-Vlaanderen (b)

Omschrijving Volwassenen-
onderwijs

 - CVO's

Volwassenen-
onderwijs

 - CBE's

VDAB Syntra West K.U.Leuven 
campus 
Kortrijk

KATHO Vormingplus Totaal

Aantal deelnames (absoluut) (a) 119.264 5.522 22.678 60.256 5.412 8.323 20.409 241.864

Aantal deelnames (in % van het totaal) 49,3 2,3 9,4 24,9 2,2 3,4 8,4 100,0

Aantal lesurencursist (absoluut) 7.243.499 386.889 2.411.637 2.215.478 nb 105.208 165.000 12.527.711
Aantal lesurencursist (in % van het totaal) 57,8 3,1 19,3 17,7 0,8 1,3 100,0

Gemiddeld aantal lesuren per opleiding 60,7 70,1 106,3 36,8 nb 12,6 8,1 51,8

BRON: administratie volwassenenonderwijs, CBE Brugge-Oostende-Westhoek, CBE Kortrijk-Roeselare, VDAB, Syntra West, K.U.Leuven campus Kortrijk, KATHO, Vormingplus, verwerking WES.

(a) Cijfers voor CBE’s zijn cijfers over het aantal unieke deelnemers, cijfers voor de andere opleidingsverstrekkers betreffen de som van het aantal deelnemers per opleiding of module, waarbij één 
persoon meerdere keren wordt geteld indien hij/zij meerdere opleidingen of modules heeft gevolgd.

(b) Cijfers over de periode april 2008 - maart 2009 voor de CVO’s, CBE’s, VDAB en Syntra West. Cijfers voor het academiejaar 2008-2009 voor K.U.Leuven campus Kortrijk, voor het academiejaar 
2007-2008 voor KATHO, voor 2009 voor Vormingplus. Cijfers voor Howest en KHBO ontbreken.
nb = niet beschikbaar.
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volwassenenonderwijs staat in voor 87,7% 
van het aantal lesurencursist en het hoger 
beroepsonderwijs voor 12,3%. Binnen de 
30 studiegebieden, aangeboden in de cen-
tra voor volwassenenonderwijs in West-

Vlaanderen, treffen we het grootste aantal 
lesurencursist aan in de studiegebieden: 
 Ì informatie- en communicatietechnologie;
 Ì talen richtgraden 1 en 2; 
 Ì Nederlands tweede taal. 

Deze drie studiegebieden zijn goed voor 
maar liefst 49% van alle lesurencursist. 

Andere belangrijke studiegebieden bin-
nen het secundair volwassenenonderwijs 

Figuur 1
Aandeel van de verschillende studiegebieden in het totale aantal lesurencursist gerealiseerd in de 
centra voor volwassenenonderwijs gevestigd in West-Vlaanderen, periode 1 april 2008 - 31 maart 
2009 (in %)
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zijn huishoudelijk onderwijs en voeding. 
Binnen het hoger beroepsonderwijs wordt 
het grootste aantal lesurencursist gere-
aliseerd in de studiegebieden onderwijs, 
sociaal-agogisch werk en handelsweten-
schappen en bedrijfskunde. 

 ❱ Centra voor basiseducatie
De CBE’s hebben circa 5.500 unieke deel-
nemers en realiseren ongeveer 387.000 
lesurencursist. Naar aantal lesurencursist 
is Nederlands tweede taal het grootste 
leergebied met 36,5% van alle lesuren-
cursist. 22,9% van de lesurencursist wordt 
gepresteerd binnen het leergebied ICT en 
20,4% binnen alfabetisering anderstali-
gen (figuur 2).

VDAB
Tussen 1 april 2008 en 31 maart 2009 
tellen we bijna 23.000 deelnames aan 
opleidingen toegewezen aan een West-
Vlaamse VDAB-entiteit. Het gaat hier om 
circa 2,4 miljoen lesurencursist. De be-
langrijkste sectoren naar aantal lesuren-
cursist zijn (figuur 3):
 Ì social profit: 16,2% van de opleidings-
uren. Het betreft hier opleidingen in on-
der meer verpleegkunde en verzorging;

 Ì tertiaire sector: 14,4% van de 
opleidingsuren;

 Ì bouw: 14% van de opleidingsuren.

Syntra West
Syntra West heeft ongeveer 60.000 deel-
names en 2,2 miljoen lesurencursist. De 
belangrijkste sectoren naar aantal oplei-
dingsuren zijn (figuur 4):
 Ì socio-economische beroepen: 13,7% 
van de opleidingsuren. Het gaat hier on-
der meer om opleidingen in de subsec-
toren accountancy - fiscaliteit, vastgoed, 
communicatie - diensten - administratie;

 Ì personenverzorging: 11,4% van de op-
leidingsuren. Het betreft hier onder 
meer opleidingen verzorging en styling, 
voetverzorging;

 Ì bouw: 8,6% van de opleidingsuren;
 Ì management: 7,8%;
 Ì bedrijfsbeheer: 7,2%;
 Ì leertijd: 7,1% van de opleidingsuren.

Figuur 2
Aandeel van de verschillende studiegebieden in het totale aantal lesurencursist gerealiseerd in de cen-
tra voor basiseducatie gevestigd in West-Vlaanderen, periode 1 april 2008 - 31 maart 2009 (in %)
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Bron: CBE Brugge-Oostende-Westhoek en CBE Kortrijk-Roeselare, verwerking WES.

Figuur 3
Aandeel van de verschillende studiegebieden in het totale aantal lesurencursist van opleidingen die zijn 
toegewezen aan de VDAB West-Vlaanderen, periode 1 april 2008-31 maart 2009 (in %)

Textiel

Bewaking

Grafische technieken

Voeding

Primaire sector

Confectie - vormgeving

Trajectwerking

Hout

Elektriciteit

Migranten

Logistiek

Schoonmaak

Verkoop

Sollicitatie training

Industriële automatisering

Haven - maritieme - expeditie

Vervoer

Algemene vorming

Horeca

Metaal

Bouw

Tertiaire sector

Social profit

Andere sectoren

0 5 10 15 20 25

21,5

16,2

14,4

14,0

4,7

3,2

3,1

2,6

2,4

2,3

2,3

2,1

2,0

2,0

1,2

1,1

0,7

0,6

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

2,0

Bron: VDAB, verwerking WES.



11

Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010

Figuur 4
Aandeel van de verschillende studiegebieden in het totale aantal lesurencursist gerealiseerd in de 
Syntra-West-campussen, periode 1 april 2008 - 31 maart 2009 (in %)

Diensten aan personen

Juwelerie

Groenvoorziening

Interieur

Dierenverzorging

Mode en kledij

Taal

Kunstambachten

Bewaking en opsporing

Mechanica

Elektro

Toerisme

Horeca en voeding

Beeldvorming

Informatica

Leertijd

Bedrijfsbeheer

Management

Bouw

Personenverzorging

Socio-economische beroepen

0 3 5 9 12 15

13,7

8,6

7,8

7,2

7,1

6,6

5,9

4,6

4,5

3,9

3,4

2,9

2,8

2,0

1,8

1,6

1,4

1,4

0,8

0,5

11,4

Bron: Syntra West, verwerking WES.

©
 S

yn
tr

a 
W

es
t -

 C
hr

is 
C

ar
di

na
el



12

Levenslang lerenWest-Vlaanderen Werkt 3, 2010

Profi el van de deelnemers 
Tabel 2 toont het profi el van de deelne-
mers aan opleidingen. We beperken ons 
tot de vergelijking van de gegevens van 
de CVO’s, de CBE’s, de VDAB en Syntra 
West. Van de andere aanbodverstrekkers 
beschikken we over geen of onvoldoende 
profi elgegevens.
Ongeveer 60% van de deelnemers (deel-
names) in de centra voor volwassenen-
onderwijs zijn vrouwen tegenover 40% 
mannen. 28,4% van de deelnemers (deel-
names) is 50 jaar of ouder. Bijna 20% is 
jonger dan 25 jaar. Ongeveer 63% is 
middengeschoold (diploma hoger secun-
dair onderwijs), 16,2% is laaggeschoold 
(hoogstens diploma van lager secundair 
onderwijs) en 20,4% is hooggeschoold. 
86% van de deelnemers (deelnames) 
heeft de Belgische nationaliteit en 92% 
van de deelnemers is woonachtig in 
West-Vlaanderen. 
De centra voor basiseducatie richten zich 
uitsluitend tot laaggeschoolden. 62% van 
de deelnemers heeft niet de Belgische na-
tionaliteit. 44% van de deelnemers is 45 
jaar of ouder. 

Ongeveer de helft van de cursisten in de 
VDAB is laaggeschoold. 35% is jonger dan 
26 jaar. 

Syntra West trekt veel midden- en hoog-
geschoolden aan. De mannelijke deelne-
mers zijn er duidelijk in de meerderheid. 
Syntra West heeft ook buiten de provincie 
een sterke aantrekkingskracht: een kwart 
van de deelnemers van Syntra West woont 
buiten West-Vlaanderen. Vooral een aan-
tal unieke opleidingen trekt veel deelne-
mers van buiten de provincie. ■

1 BRON: http://www.ond.vlaanderen.be/onder-
wijsaanbod/volwassen/

2 BRON: www.basiseducatie.be.
3 BRON: VDAB jaarverslag 2008.
4 BRON: www.syntrawest.be.
5 Lesurencursist = de vermenigvuldiging van het 

aantal lestijden van een module of van een leer-
jaar met het aantal fi nancierbare of subsidieer-

bare cursisten.

 ❱ U kunt dit artikel ook downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
 ❱ Het uitgebreide onderzoeksrapport van 
WES is beschikbaar op :
www.platformeconomie.be en op 
www.west-vlaanderen.be/economie

Samenvatting
West-Vlaanderen kenmerkt zich door een breed en zeer gevarieerd aanbod aan 
levenslang leren, aangeboden door een veelheid aan organisaties. Het volwassenen-
onderwijs in CVO’s en CBE’s, de VDAB en Syntra West zijn de drie grootste publieke 
spelers. Samen realiseerden zij in West-Vlaanderen in de periode april 2008-maart 
2009 meer dan 12 miljoen lesurencursist.  

Omschrijving Volwassenen-
onderwijs 

- CVO's

Volwassenen-
onderwijs 

- CBE's

VDAB Syntra West

GESLACHT

Man 40,3 44,0 55,3 65,2

Vrouw 59,7 56,0 44,7 34,8

LEEFTIJD

-25 jaar 19,6 11,0 <= 26: 35,1 23,8

25-49 jaar 52,0 25-44: 45,0 27-49: 51,8 64,6

50 jaar en ouder 28,4 45 en +: 44,0 13,1 11,6

OPLEIDINGSNIVEAU

Laag 16,2 100,0 49,0 12,9

Midden 62,7 0,0 35,8 45,1

Hoog 20,4 0,0 11,3 42,0

NATIONALITEIT

Belg 86,2 38,0 90,0 97,1

Niet-Belg 13,8 62,0 10,0 2,9

WOONPLAATS

West-Vlaanderen 92,3 nb 94,6 75,4

Tabel 2
Profi el van de cursisten in het volwassenenonderwijs, de VDAB en Syntra West in de provincie West-
Vlaanderen, periode april 2008 - maart 2009 (in %)

Bron: administratie volwassenenonderwijs, CBE Brugge-Oostende-Westhoek, CBE Kortrijk-Roeselare, VDAB, Syntra West, 
verwerking WES.
nb = niet beschikbaar.


