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Een CLB voor volwassenen?

Over de noodzaak van een onafhankelijke, instellingoverstijgende trajectbegeleiding en studie-
informatie voor levenslang leren.
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De opleidingsmarkt is overvol
Het aanbod binnen het brede veld van de 
volwasseneneducatie kan het best verge-
leken worden met een overvolle markt vol 
hardwerkende en hardroepende marktkra-
mers. Die proberen hun opleidingen, cur-
sussen, trainingen en vormingen, gericht 
op volwassenen, zo goed mogelijk te ver-
kopen. Elke marktkramer heeft zijn/haar 
eigen aanbod zo goed mogelijk uitgestald. 
Dit aanbod is soms overlappend. Heel veel 
marktkramers hebben bijvoorbeeld een 
ICT-aanbod. Waar vind je het beste, aan je 
persoonlijke vragen en noden aangepaste 
aanbod? Je kijkt best uit je doppen want 
de prijzen en andere voorwaarden kunnen 
aardig verschillen. En overal liggen ook 
wel koopjes: unieke opleidingen, … 

Het opleidingsaanbod  in West-Vlaande-
ren is groot. Het opleidingsaanbod is im-
mers even gevarieerd als het leven zelf.  
In West-Vlaanderen organiseren de centra 
voor volwassenenonderwijs en de centra 
voor basiseducatie meer dan 10.000 mo-
dules per jaar. 

Naast het aanbod binnen het volwas-
senenonderwijs (de grootste speler) is er 
ook een groot en deels overlappend aan-
bod dat georganiseerd wordt door Syntra 
West, VDAB, Vormingplus, de hogescho-
len en de universiteiten en door vele pri-
vate opleidingsverstrekkers.

Sommige opleidingen leiden naar een di-
ploma, voor andere moet je een bepaald 
diploma hebben om te kunnen instap-
pen. Voor bepaalde opleidingen kun je 
opleidingscheques verkrijgen. Een aantal 
doelgroepen (bijvoorbeeld werkzoeken-
den, steuntrekkers, ...) krijgen in bepaalde 
gevallen aanzienlijke kortingen.  Er zijn  
grote variaties in instapvoorwaarden en in 
doorstroommogelijkheden.  

Al deze opleidingen verschillen van elkaar 
qua inhoud (wat komt er aan bod?), duur 
(hoe lang loopt de opleiding?), intensiteit 
(meestal uitgedrukt in uren per week), 
tijdstip, lesplaats, kostprijs, startmoment, 
werkvorm (afstands- of contactonderwijs) 
en niveau.

Dynamische West-Vlaamse organisaties 

zijn steeds op zoek naar het nieuwe gat in 
de markt. Voor elk wat wils. Wie kan daar 
tegen zijn?

So what? What’s the problem?
Op het eerste zicht is die overvolle op-
leidingsmarkt geen probleem. Het WES-
onderzoek leert ons dat bijna 40% van 
de volwassen West-Vlamingen tussen 25 
en 64 jaar de laatste 12 maanden deel-
genomen heeft aan onderwijs of aan een 
opleiding. Dat zijn 240.000 volwassen 
West-Vlamingen. Een verrassend hoog 
aantal.

Verdere analyse van de resultaten doet 
echter een aantal vragen rijzen. Niet 
alle groepen zijn even talrijk vertegen-
woordigd. Laaggeschoolden, arbeiders 
en ouderen participeren duidelijk min-
der. Lopen deze groepen verloren op de 
opleidingsmarkt?

Een andere insteek, eveneens gestaafd 
door het WES-onderzoek: de West-Vla-
ming en de West-Vlaamse bedrijfsleiders 
kennen maar een fractie van het totale 
aanbod en van de aanbieders. Geen en-
kele (West-)Vlaming kent het volledige 
aanbod. Het feit dat de provincie West-
Vlaanderen en de consortia volwassenen-
onderwijs een studie  ‘Levenslang Leren’ 
lieten uitvoeren, is daar het levende be-
wijs van. De bevindingen van deze studie 
leest u uitgebreid in andere artikels in dit 
themanummer.

Bij het levenslang leren gaat het daar-
enboven niet zozeer over een zo groot 
mogelijke consumptie van opleidingen. Es-
sentieel, zowel voor de individuele volwas-
sene als voor de financierende overheid, 
is dat er een duidelijke link is tussen een 
opleidingsvraag/leerbehoefte en de ge-
volgde opleiding. Het is dan ook van groot 
belang dat een volwassene in de correcte 
opleiding terecht komt. 
Uit de realiteit blijkt dat dit niet altijd het 
geval is. Volwassenen komen bij een be-
paalde aanbieder terecht en worden ge-
stimuleerd om van het aanbod van deze 
organisatie gebruik te maken. Dit terwijl 
dit aanbod nochtans niet altijd (volledig) 
aan de leervraag/behoefte beantwoordt 
en er (eventueel) bij een andere speler een 

beter afgestemd aanbod aanwezig kan 
zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor een 
goed functionerende markt (zoals de op-
leidingsmarkt) is de overzichtelijkheid. 
Volwassenen moeten op een eenvoudige 
manier kunnen kiezen uit een transparant 
aanbod en de (rand)voorwaarden goed 
kunnen vergelijken.  

Het is duidelijk dat dit nu onvoldoende 
kan en dat bepaalde doelgroepen daar-
door verstoken blijven van het levenslang 
leren. Dit brengt ons bij het grootste di-
lemma van de opleidingsmarkt: net de 
laagst geschoolden, die objectief het 
meeste voordeel zouden kunnen ha-
len uit scholing en opleiding, participe-
ren het minst aan opleiding en vorming.  
Ook deze doelgroep aan het leren krij-
gen, vormt meteen de belangrijkste uitda-
ging voor volwasseneneducatie in (West-)
Vlaanderen. 

Betere organisatie en ontsluiting van het 
aanbod (studie-informatie)?
Een deel van de oplossing ligt in ieder ge-
val bij een betere organisatie en ontslui-
ting van het aanbod. Dit kan onder andere 
gebeuren door intensieve samenwerking 
tussen de verschillende aanbieders en over 
de aanbieders heen. 

Het aanwakkeren van een intensieve sa-
menwerking tussen de centra voor vol-
wassenenonderwijs en de centra voor 
basiseducatie, de onderlinge afstemming 
van hun aanbod en de gemeenschap-
pelijke promotie en ontsluiting van hun 
aanbod, zijn de belangrijkste opdrach-
ten van de in 2008 opgerichte consortia 
voor volwassenenonderwijs1. Een blik op
de websites www.webros.be en 
www.vooriedereen.be maakt dui-
delijk dat de West-Vlaamse consor-
tia initiatieven ontwikkelen die het 
aanbod beter toegankelijk maken. Een 
ander heel concreet voorbeeld is de tool  
www.blijvenleren.be die door WES in 
opdracht van de consortia en de provin-
cie West-Vlaanderen ontwikkeld werd 
(zie pagina 28). In de iets verdere toe-
komst kunnen, in samenwerking met an-
dere opleidingsverstrekkers zoals VDAB,  
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Syntra, Vormingplus en (lokale) overhe-
den, nog verdere stappen gezet worden. 
Belangrijk in deze ontwikkelingen is dat 
dit instellingoverstijgend gebeurt zodat 
het particuliere belang van deze of gene 
aanbieder overstegen kan worden. In het 
kader van het project ‘Word wat je wil’  
(www.wordwatjewil.be) levert ook de 
Vlaamse overheid grote inspanningen.

Voor de jonge, geschoolde, zelfsturende, 
autochtone volwassene met ICT-vaardig-
heden komen er dus in de nabije toekomst 
heel wat nieuwe en interessante instru-
menten ter beschikking. 
Voor de groepen die nu al minder partici-
peren, zullen ook deze voorzieningen de 
drempel onvoldoende verlagen. Het ge-
vaarlijke en onbedoelde Mattheüseffect 
loert om de hoek. Zij die reeds hebben, 
zullen krijgen. 

Begeleiding op vraag
In Vlaanderen groeien intussen tal van 
regionale en instellingoverstijgende ini-
tiatieven die misschien wat simplifice-
rend kunnen omschreven worden als 
(een eerste aanzet tot) een ‘CLB2 voor 
volwassenen’. Wie dat wenst, kan in 
dergelijke projecten persoonlijk bege-
leid worden naar en in zijn/haar tra-
ject binnen de volwasseneneducatie.  
 
De grote steden/stadsregio's nemen hierbij 
het voortouw. De STAP (STudieAdviesPunt) 
Gent (www.destapgent.be) en de initia-
tieven betreffende volwassenenonderwijs 
in het kader van studiewijzer Antwerpen  
(www.antwerpen.be/studiewijzer) 
proberen het volledige aanbod volwas-
senenonderwijs te inventariseren, te 
structureren en doorzoekbaar te ma-
ken. Daarbovenop kan wie dit wil en 
vraagt door de consulenten meegeno-
men worden in een al dan niet intensief 
studiekeuzetraject. Beide initiatieven zijn 
lokaal/regionaal en instellingoverstijgend.   
Ook in Kortrijk werd een 5-tal jaar ge-
leden met een dergelijk initiatief ge-
start. In de Kortrijkse Leerwinkel  
(www.leerwinkel.be) kan het brede pu-
bliek terecht voor algemene informatie 
over het aanbod van volwassenenonder-
wijs en -vorming in de regio Zuid-West-
Vlaanderen. In dit infopunt kan je evenwel 

nog niet terecht voor heel specifieke infor-
matie of voor trajectbegeleiding op maat; 
daarvoor wordt doorverwezen naar de be-
trokken organisaties.

Actieve en activerende 
trajectbegeleiding voor specifieke 
groepen
Binnen het pilootproject met de wel-
luidende naam “Uitbouw van een inter-
mediaire instantie voor inburgeraars met 
een secundair educatief perspectief” in 
Leuven en Brussel, en nu ook in Gent en 
Antwerpen, gaat men nog een stap ver-
der. Aansluitend op het primaire onthaal-
traject, waarbij anderstalige inburgeraars 
een basisniveau Nederlands verwerven, 
worden zij via dit project actief geïnfor-
meerd over de verdere studiemogelijkhe-
den. Ze worden ook gestimuleerd om in 
een keuzebegeleidingstraject te stappen. 
Wie dit wenst, kan een beroep doen op 
persoonlijke begeleiding bij de studie-
keuze en op hulp bij de toeleiding naar de 
gekozen opleiding en opleidingsinstelling 
(contacten, papierwerk, randvoorwaar-
den, …). Men spreekt wel eens over een 
aanklampend beleid. 

Concreet gaan de begeleiders die werk-
zaam zijn in dit project langs bij de afstu-
derende lesgroepen in CBE’s, CVO’s en 
bij de VDAB (basisniveau Nederlands) om 
verdere studiemogelijkheden voor te stel-
len en deelnemers te rekruteren voor een 
verder traject.

Andere doelgroepen?
Dit proefproject beperkt zich tot “inbur-
geraars met een educatief perspectief” en 
binnen de projectomschrijving wordt deze 
groep nog verder ingeperkt. Naast deze 
doelgroep, waarvoor de meerwaarde van 
een dergelijk activerend beleid duidelijk is, 
zijn er echter nog vele andere groepen die 
een meer actieve en activerende benade-
ring nodig hebben en verdienen. We den-
ken daarbij aan de uitstroom/afhakers uit 
het hoger onderwijs, langdurig werklozen, 
herintreders, heroriënteerders, …

Als we de groepen die tot nu toe niet van 
het aanbod gebruikmaakten er willen toe 
brengen om wel te participeren, dan lijkt 
deze aanpak nuttig en nodig.

En West-Vlaanderen?
Zoals gezegd is ook in West-Vlaanderen 
met de Leerwinkel een eerste aanzet voor 
een dergelijke dienst aanwezig. In het be-
lang van de volwassen West-Vlaming lijkt 
het meer dan zinvol en noodzakelijk om 
deze dringend uit te breiden en werk te 
maken van een volwaardige regionale, in-
stellingoverstijgende organisatie die zich 
bekommert om zowel diepgaande studie-
informatie als om trajectbegeleiding. 

Wie neemt de handschoen op? De consor-
tia volwassenenonderwijs zijn in elk geval 
bereid om volop mee te werken aan de 
opstart en ontwikkeling van een dergelijke 
dienst. ■

1 De consortia volwassenenonderwijs werden op-
gericht door het decreet op het volwassenenon-
derwijs (2007).

2 Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

 ❱ U kunt dit artikel ook downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be


